
Versão válida a partir de 28 de setembro de 2022.

Atualização em 17 de novembro de 2022.

Estes Termos Específicos das Soluções LogManager e LogTracking (“Termos Específicos 
LogManager e LogTracking”) contêm os termos e condições específicos para uso 
das soluções LogManager e LogTracking da Plataforma (“Soluções LogManager e 
LogTracking” ou simplesmente “Soluções”) e são parte integrante e indissociável dos 
Termos e Condições, não devendo ser interpretados isoladamente

Em caso de conflito entre as disposições destes Termos Específicos LogManager 
e LogTracking e os Termos e Condições, estes Termos Específicos LogManager e 
LogTracking devem prevalecer.

Termos Específicos 
das Soluções 
LogManager e 
LogTracking
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Das Definições
Os termos em letra maiúscula não definidos nestes Termos Específicos 
LogManager e LogTracking terão o mesmo significado a eles atribuído nos 
Termos e Condições.

1. O QUE A SOLUÇÃO OFERECE?
1 1.1. Serviços. Por meio da Solução o Cliente poderá: 

(I) centralizar e gerenciar seus processos de importação. Será possível 
cadastrar, editar e excluir embarques marítimos e aéreos e configurar 
regras para que um embarque de determinado consignatário escolhido 
seja automaticamente adicionado à sua listagem de processos. Também 
será possível aplicar filtros como porto de destino, porto de origem e 
armador; 

(II) receber atualizações automáticas dos seus embarques marítimos e 
aéreos. O Cliente poderá receber atualizações automáticas dos embarques 
cadastrados ao longo de todas as etapas de trânsito internacional e 
aduaneiras, de acordo com a disponibilidade das mesmas nas Fontes de 
Informação;

(III) personalizar a gestão de informações e promover transparência. Os 
processos cadastrados poderão ser visualizados em gráficos (dashboard) 
e será possível criar follow-ups personalizados. A Solução, dependendo do 
plano contratado, também permite criar perfis com permissões específicas 
de visualização dos processos para cada usuário.

(IV) gerenciar KPIs de seus processos em tempo real. A Solução permite 
gerar uma chave API e integração da Solução ao sistema específico do 
Cliente, se assim contratados (“Serviços”).
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2. CERTIFICADO DIGITAL
2.1. CERTIFICADO DIGITAL. PARA O FUNCIONAMENTO DAS SOLUÇÕES O CLIENTE 
DEVERÁ TER UM CERTIFICADO DIGITAL, EMITIDO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES 
PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL, NO FORMATO A1 E VINCULADO A UM CPF. NÃO 
SERÃO ACEITOS CERTIFICADOS DIGITAIS VINCULADOS A CNPJ. 

2.1.1. ALTERNATIVAMENTE, CASO O CLIENTE QUEIRA CONTRATAR UMA DAS SOLUÇÕES 
E NÃO POSSUA CERTIFICADO DIGITAL NO FORMATO DESCRITO NA CLÁUSULA 2.1 
ACIMA, O CLIENTE, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, PODERÁ VINCULAR AO SEU RADAR 
DESPACHANTE ADUANEIRO PARCEIRO DA LOGCOMEX PARA O FIM EXCLUSIVO DE  
AUTOMATIZAR AS CONSULTAS PROPOSTAS PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EM 
HIPÓTESE ALGUMA, A LOGCOMEX OU SEU PARCEIRO PRESTARÁ AO CLIENTE SERVIÇOS 
QUE NÃO AQUELES DESCRITOS NESTES TERMOS ESPECÍFICOS LOGMANAGER E 
LOGTRACKING, NOS TERMOS E CONDIÇÕES OU NA PROPOSTA COMERCIAL.

2.1.2. Fica desde já acordado que caso o Cliente venha a cancelar ou não 
renove os Serviços, será o único responsável pela exclusão do despachante 
aduaneiro parceiro de seu Radar. Apesar disto, a LogComex garante que 
após finda a relação com o Cliente não realizará nenhuma consulta ou 
coleta de seus dados.  

2.1.3. Para saber mais como funcionam certificados digitais e os 
mecanismos de segurança adotados pela LogComex para proteger o 
armazenamento e automatização do uso das credenciais dos Clientes, 
acesse o documento sobre o Uso e Segurança de Certificado Digital sobre 
o tema disponível em [https://www.logcomex.com/terms].

2.2. Uso de Dados Pessoais. Para o funcionamento das Soluções e prestação 
dos Serviços contratados, a Logcomex tratará determinados dados pessoais. 
O tratamento de dados pessoais realizado pela Logcomex está descrito na 
Política de Privacidade, parte integrante dos Termos e Condições e destes 
Termos Específicos LogManager e LogTracking.

2.3. Informações de uso da Solução. O Cliente concorda e reconhece que a 
LogComex poderá captar, por meio de algoritmos proprietários de inteligência 
artificial e aprendizado de máquina (machine learning), informações não 
confidenciais de pessoas jurídicas e movimentações de operações do comércio 
exterior em geral. Tais informações serão obtidas em massa e de forma 
automatizada por meio de avançada tecnologia, rastreando e consolidando os 
dados na Solução.
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3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
SUPORTE
3.1. Disponibilidade. A LogComex garante que a Solução contratada estará 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
apresentando condições de acesso e funcionamento durante, no mínimo, 90% 
(noventa por cento) do tempo, exceto em casos de paradas programadas 
ou emergenciais que serão realizadas para manter, atualizar ou ajustar as 
configurações da Solução. 

3.2. Suporte Técnico. A LogComex oferecerá suporte técnico à Solução (“Suporte 
Técnico”), que incluirá (i) diretrizes, esclarecimentos e resolução de dúvidas 
sobre o uso da Solução; e (ii) diretrizes e soluções gerais para problemas 
técnicos relacionados à Solução.

3.2.1. Fica expressamente excluído do Suporte Técnico oferecido pela 
LogComex todo e qualquer suporte relativo a (i) acessos do certificado 
digital do Cliente e sua validade; (ii) hardware ou software do Cliente; e (iii) 
a conexão à internet do Cliente.

3.3. Manutenção. A LogComex também irá executar manutenção à Solução, 
incluindo manutenções preventivas e corretivas, que consistem na realização 
periódica de inspeções, ajustes, substituições técnicas e reparos necessários 
para a segurança, bom funcionamento e estabilidade da Solução, em razão 
de erros de lógica, definição, codificação, realização de testes, entre outros 
(“Manutenção”).

 3.4. Atendimento ao Cliente. O atendimento ao Cliente para prestação de 
Serviços de Suporte e Manutenção será realizado pelos canais de suporte da 
LogComex, de segunda a sexta, das 9:00 às 18:00, excluindo feriados nacionais, 

2.4. Confidencialidade. A LogComex se compromete a manter a 
confidencialidade das informações e dos dados dos Clientes, estendendo esta 
obrigação aos seus colaboradores e parceiros envolvidos na execução dos 
Serviços. Por isso, as informações confidenciais e os dados pessoais vinculados 
ao certificado digital do Cliente ou do parceiro da LogComex ficarão restritos 
somente ao acesso da conta do Cliente em que estiver vinculado o certificado 
digital. Quanto às obrigações de confidencialidade assumidas por ambas as 
Partes, estas estão dispostas detalhadamente na cláusula 6 destes Termos e 
Condições Específicos LogManager e LogTracking. 
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4. INDENIZAÇÃO E LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE
4.1. Uso da Solução. O Cliente é exclusivamente responsável pelo uso da 
Solução, pelas atividades da sua Conta e uso e destinação dos dados, 
devendo respeitar as regras dos Termos e Condições Gerais da Plataforma, 
destes Termos Específicos LogManager e LogTracking, bem como a legislação 
aplicável. A LOGCOMEX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO, DIRETO 
OU INDIRETO, CAUSADO COMO RESULTADO DA VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 
DESTA CLÁUSULA PELO CLIENTE, INCLUINDO DANOS DECORRENTES DO ACESSO POR 
QUAISQUER TERCEIROS DA CONTA DO CLIENTE COM O SEU LOGIN E SENHA, OU 
DEMAIS USUÁRIOS CRIADOS PELO CLIENTE. O CLIENTE COMPROMETE-SE A INDENIZAR 
A LOGCOMEX PELOS DANOS DIRETOS E INDIRETOS CAUSADOS, INCLUSIVE NOS CASOS 
DE DEMANDAS PROMOVIDAS POR OUTROS USUÁRIOS E/OU TERCEIROS..

4.2. Limitação de Responsabilidade. A LOGCOMEX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL 
POR QUAISQUER PERDAS, DANOS (DIRETOS OU INDIRETOS) E LUCROS CESSANTES 
DECORRENTES DE:

(I) EVENTUAL FALHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, 
AQUELES RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO, ACESSIBILIDADE E MANUTENÇÃO DO 
CERTIFICADO DIGITAL DO CLIENTE, VISTO QUE A LOGCOMEX NÃO TEM QUALQUER 
PODER DE GERÊNCIA OU RESPONSABILIDADE SOBRE TAIS SERVIÇOS;

(II) quaisquer falhas de acesso, navegação, funcionamento, visualização, 

estaduais (SP) e municipais (Capital), por meio do e-mail suporte@logcomex.
com ou do chat da Plataforma.

3.4.1. Prazos. As soluções e orientações das dúvidas enviadas à LogComex 
dentro do horário e através dos canais estabelecidos na cláusula 3.4 acima 
serão respondidas dentro dos prazos máximos descritos nos Termos e 
Condições Gerais de Uso..

3.4.2. Solicitações fora do horário previsto na cláusula 3.4 poderão ter prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas para primeira resposta..

3.5. Gratuidade. A utilização pelos Clientes dos Serviços de Suporte e 
Manutenção não implicará em nenhum valor adicional à Remuneração.
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instabilidades e indisponibilidade, decorrentes de circunstâncias que 
estejam fora do controle da LogComex, tais como, sem limitação (a) 
falhas decorrentes de um evento inesperado, caso fortuito ou força maior; 
(b) falhas de acesso à internet, quedas de energia, mau funcionamento 
eletrônico e/ou físico de qualquer rede de telecomunicações, interrupções 
ou suspensões de conexão; (c) falhas em software e/ou hardware do 
Cliente; (d) invasão de vírus, hackers e crackers na infraestrutura ou no 
ambiente computacional do Cliente; (e) atos ou omissões do Cliente e/
ou de terceiros, incluindo, sem limitação, o mau uso da Solução ou o 
uso em desconformidade com as orientações da LogComex, erros ou 
omissões nos dados e informações inseridas na Solução ou oferecidas 
à LogComex; (e) determinações de autoridades públicas que impactem 
a Solução, (f) falhas, erros, equívocos causados pela forma de utilização 
da Solução, integrações realizadas pelo Cliente, falhas ou problemas em 
acessos das ou nas fontes de informação e (g) indisponibilidade das fontes 
de informação e/ou de informações nas mesmas, ou ainda por erros ou 
equívocos oriundos destas.

4.3. Decisões.  O Cliente entende e concorda que os Serviços prestados 
pela LogComex consistem na automatização do uso do certificado digital 
do cliente ou parceiro, de consultas e retorno de dados coletados de fontes 
terceiras. A LogComex não é responsável pela veracidade, completude e 
atualização das informações contidas nas fontes de informações terceiras 
e, portanto, não assume qualquer responsabilidade sobre as decisões dos 
Clientes tomadas com base nos Serviços prestados. O Cliente desde já 
isenta a LogComex de toda e qualquer responsabilidade pelas perdas e 
danos, diretos e indiretos, causados ao cliente ou a terceiros em razão de 
decisões que vier a tomar em razão de informações obtidas na Solução.

4.4. Resultados. O Cliente declara e concorda que a LogComex não garante 
qualquer rendimento econômico, economia ou resultado comercial em relação 
ao uso das funcionalidades oferecidas pela Solução, eximindo-se de toda 
responsabilidade no caso de danos e prejuízos de qualquer natureza causados 
nesse sentido ao Cliente ou a terceiros.
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5. CONTATO
5.1. Caso o Cliente tenha qualquer dúvida, deseje fazer um comentário, 
sugestão, reclamação, ou suspeite ter recebido e-mail de terceiro em nome da 
LogComex, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@logcomex.com.

6. TERMOS E OBRIGAÇÕES DE CONFI-
DENCIALIDADE
6.1. A LogComex e o Cliente desejam garantir o sigilo de certas informações 
confidenciais de caráter privado, protegidas por direitos de propriedade 
intelectual ou não, bem como de outros materiais que possam ser trocados 
entre as partes, em relação à contratação da Solução.

6.2. A parte que divulgar ditas Informações Confidenciais será doravante 
referida como “Transmissor” e a parte que as receber será doravante referida 
como “Receptor”.

6.3. Informações e Materiais Confidenciais (“Informações Confidenciais”) 
significa informações de caráter privado que o Transmissor indicar como 
confidenciais ou que, de acordo com as circunstâncias da divulgação, 
seria razoável o Receptor considerar como confidenciais. As “Informações 
Confidenciais” incluem aquelas relativas ao passado, presente e futuro 
do Transmissor, inclusive,  segredos comerciais, tecnologia, informações 
financeiras, sistemas de computação, softwares, telas, estratégias de mercado, 
dados, compilações, informações detalhadas de negócios, além do (s) 
Certificado (s) Digital (is) divulgados ou disponibilizados ao Receptor durante 
a Contratação e informações recebidas de terceiros que o Transmissor esteja 
obrigado a tratar como confidenciais. As Informações Confidenciais incluem 
todas as informações acima, quer sejam divulgadas em forma escrita, 
oral, demonstrativa, gráfico, eletrônica ou legível por máquina, ou através 
de qualquer outro meio. Ficam cobertas por este Termo as Informações 
Confidenciais divulgadas ao Receptor por qualquer Afiliada do Transmissor ou 
seus agentes.

6.4. Informações Confidenciais não incluem informações que (i) sejam 
ou venham a se tornar disponíveis ao público sem que para tanto tenha 
contribuído um descumprimento pelo Receptor de qualquer de suas obrigações 
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dessas mesmas informações serem divulgadas pelo Transmissor; (iii) chegarem 
ao conhecimento do Receptor através de fonte outra que não o Transmissor e 
por outras vias que não constituam descumprimento da obrigação de sigilo 
devida ao Transmissor; ou (iv) forem desenvolvidas independentemente pelo 
Receptor.

6.5. Restrições. Sem consentimento prévio dado por escrito pelo Transmissor, 
o Receptor não divulgará as Informações Confidenciais a terceiros durante o 
período de vigência deste Termo e pelo prazo de 2 anos após o seu término, 
exceto para seus empregados, agentes, consultores e representantes 
(inclusive advogados, contadores, consultores e outros prestadores de serviço 
terceirizados) “Representantes”, na medida em que sejam necessárias para a 
consecução das atividades previstas neste Termo, conforme previsto abaixo. A 
partir de então, as obrigações do Receptor segundo este Termo terão validade 
e vigência continuada em relação a qualquer Informação Confidencial 
classificada como segredo comercial segundo as leis aplicáveis. Entretanto, o 
Receptor poderá divulgar Informações Confidenciais em atendimento a ordens 
judiciais ou governamentais, contanto que dita divulgação seja notificada ao 
Transmissor com antecedência razoável de forma que este possa procurar 
proteção legal ou outra medida judicial equivalente.

6.5.1. O Receptor deverá cumprir com qualquer medida de proteção legal 
ou outra medida judicial equivalente. Não sendo obtida dita proteção legal 
ou equivalente, o Receptor só poderá divulgar a parte das Informações 
Confidenciais que esteja legalmente obrigado a divulgar.

6.5.2. O Receptor empregará o mesmo grau de diligência e esforços para 
evitar que ditas Informações Confidenciais sejam divulgadas a terceiro 
que o Receptor empregaria para proteger suas próprias informações 
confidenciais, mas jamais menos que a diligência e esforços usualmente 
empregados na proteção de Informação Confidencial dessa natureza. O 
Receptor poderá divulgar as Informações Confidenciais somente a seus 
Representantes que delas precisem tomar conhecimento por motivos 
relacionados ao negócio de modo a levar adiante a Contratação e que 
concordem, por escrito, (ex. como condição para contratação para 
emprego ou de outra forma) em se obrigar por disposições de sigilo 
que protegem o uso e não divulgação das Informações Confidenciais, 
disposições essas similares, em sua substância, àquelas previstas neste 
Termo. O Receptor responderá por todo descumprimento deste Termo 
por qualquer de seus Representantes, bem como será integralmente 
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6.5.3. As Informações Confidenciais Somente poderão ser usadas pelo 
Receptor para dar andamento nos objetivos da Contratação.

6.6. Direitos e Recursos Cabíveis. O Receptor notificará o Transmissor 
imediatamente ao tomar ciência da divulgação ou uso não autorizado das 
Informações Confidenciais ou de qualquer outro descumprimento deste Termo 
pelo Receptor, e colaborará com o Transmissor de todas as formas razoáveis 
para permitir que este recupere a posse das Informações Confidenciais e 
consiga evitar a continuidade de seu uso não autorizado.

6.6.1. As partes só farão cópias das Informações Confidenciais quando 
necessário para a realização da Contratação. Quando do encerramento 
ou rescisão deste Termo, ou em qualquer outra ocasião, por solicitação 
escrita do Transmissor, o Receptor, às suas próprias expensas, devolverá 
imediatamente ao Transmissor. Quando um texto escrito ou hardware for 
destruído, uma declaração escrita devidamente assinada pelo Receptor 
de que dito texto escrito ou hardware foi destruído será considerada como 
resposta adequada a um pedido de devolução feito pelo Transmissor.

6.6.2. A violação de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento, 
por ação ou omissão do Receptor, sujeitará o infrator ao pagamento de 
perdas e danos diretos devidamente comprovados.

6.6.3. O Receptor reconhece que indenizações em dinheiro podem 
não constituir reparação suficiente pela divulgação não autorizada de 
Informação Confidencial e que o Transmissor terá direito, sem que isso 
constitua renúncia aos seus demais direitos ou recursos, à medida judicial 
ou tutela jurisdicional em ações de equidade conforme considerado 
adequado por tribunal com jurisdição competente para tanto.

6.6.4. Todas as Informações Confidenciais são e continuarão a ser 
propriedade exclusiva do Transmissor. o Receptor concorda que as 
Informações Confidenciais divulgadas segundo o presente serão recebidas 
sempre sujeitas aos direitos de propriedade do Transmissor sobre ditas 
Informações Confidenciais e, além disso, a todos os direitos de propriedade 
intelectual ou outros do Transmissor, incluindo-se aqui as leis que regem 
patentes, marcas registradas, direitos autorais, segredos comerciais e 
concorrência desleal.

6.6.5. O Transmissor não oferece nenhuma declaração ou garantia quanto 
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concorda que o Transmissor não terá responsabilidade alguma perante 
o Receptor ou seus Representantes decorrente do uso das Informações 
Confidenciais. Nenhuma disposição do presente impõe às partes a 
obrigação de trocar Informações Confidenciais.

6.6.6. Os termos de sigilo previstos neste Termo não serão interpretados 
como limitantes ao direito de qualquer das partes desenvolver ou adquirir 
produtos, independentemente, sem utilizar as Informações Confidenciais 
da outra parte.

6.6.7. Nenhuma disposição do presente será interpretada como concessão 
a qualquer das partes de licenciamento e/ou cessão, expresso ou implícito, 
de direitos autorais, marcas registradas, patentes, segredos comerciais ou 
outras propriedades intelectuais da outra parte.
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