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CONTRATO DE ADESÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE 

                                    

Pelo presente instrumento particular de contrato de adesão de LICENCIAMENTO de uso de 

SOFTWARE, que entre si a empresa SERV-SYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., 
sociedade comercial com sede na cidade de São Paulo, na Rua Martim de Sá, 39, São Paulo, SP, 

inscrita no CNPJ - sob nº 52.567.385/0001-77 aqui denominada simplesmente de SERV-SYSTEM e 

de outro lado a empresa, aqui denominada simplesmente CLIENTE, devidamente qualificada no 
PEDIDO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, o qual é parte integrante e indivisível deste 
instrumento, resolvem formalizar suas relações comerciais de prestador e tomador de serviços, 
segundo as cláusulas e condições seguintes: 
  

1. LICENÇA - A SERV-SYSTEM, concede ao CLIENTE o direito não exclusivo e intransferível,  
enquanto perdurar este contrato, de usar o(s) programa(s) de computador da SERV-SYSTEM 
discriminados no PEDIDO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, doravante denominado(s)  
simplesmente SOFTWARE, na sua versão atual e posteriores versões, em forma de código objeto, 
bem como manuais e outros documentos de natureza técnica fornecidos pela SERV-SYSTEM, tudo 
de  acordo  com os termos e condições deste Contrato. O CLIENTE não poderá copiar, traduzir, 
modificar, adaptar, separar, desmontar, ou reconstruir o SOFTWARE, podendo no entanto, produzir 
uma cópia do SOFTWARE e de quaisquer atualizações para arquivo ("back-up"). O CLIENTE 
reproduzirá todas as advertências confidenciais e de propriedade em cada uma dessas cópias. 
A aceitação do SOFTWARE e condições desse contrato, se formalizam com o pagamento do 
primeiro valor referente ao SOFTWARE contratado. 
 

2. PREÇO - Pelo licenciamento de Uso de SOFTWARE, doravante denominado simplesmente 
LICENCIAMENTO, o CLIENTE pagará conforme segue: 

2.1 O valor da mensalidade, conforme tabela de preço vigente. O dia de vencimento obedecerá ao 
fixado no PEDIDO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. 
a) A primeira mensalidade do LICENCIAMENTO, será cobrada com vencimento a vista. 
b) As mensalidades subsequentes obedecerão o dia de vencimento fixado no PEDIDO DE 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. 

2.2 O CLIENTE entende e reconhece que o não recebimento de eventuais boletos de pagamento 
e/ou faturas não o isentará do pagamento do preço devido. 
2.3 A não utilização do SOFTWARE pelo CLIENTE, não o desobriga ao pagamento dos valores de 
LICENCIAMENTO, uma vez que o SOFTWARE está apto a ser utilizado. 
2.4 Reajuste - O preço de LICENCIAMENTO será reajustado com base no IGP-m (Fundação 
Getúlio Vargas), ou outro índice que venha a substituí-lo pelo governo, em caso de sua extinção. 
O reajuste obedecerá a periodicidade mínima admitida por lei, atualmente anual.  

 

3. SUPORTE - Mediante pagamento do valor mensal do LICENCIAMENTO, pago pelo CLIENTE, a 
SERV-SYSTEM disponibilizará ao CLIENTE, (I), serviços de suporte ao SOFTWARE, por telefone, 
durante horário comercial; (II) treinamento de usuário que visem orientar a utilização do software, em 
conformidade com as condições e políticas existentes; (III) atualizações do SOFTWARE de acordo 
com a cláusula 4 deste contrato.  

3.1 Havendo solicitação de visita na sede do CLIENTE, por qualquer motivo, será cobrada a visita,  

o tempo de atendimento e outros custos, obedecendo a tabela de preços vigente na época. 
 

4. ATUALIZAÇÕES - A SERV-SYSTEM fornecerá ao CLIENTE, as atualizações do SOFTWARE que 
a SERV-SYSTEM venha a dispor em conseqüência de modificações na legislação vigente. O 
constante desta cláusula não será interpretado de forma que a SERV-SYSTEM fique obrigada a 
desenvolver ou publicar atualizações específicas ou customização do SOFTWARE para o CLIENTE . 
As Atualizações não incluirão qualquer SOFTWARE novo, cujo uso a SERV-SYSTEM, a seu 
exclusivo critério, decida licenciar no mercado. 
 

5. RESCISÃO 
5.1 Eventos de Rescisão - A licença de uso de SOFTWARE entre a SERV-SYSTEM e o CLIENTE, 
permanecerá em vigor até que ocorra um dos eventos abaixo: 
a) Requerimento de falência, dissolução ou comprovação de insolvência do CLIENTE, 
b) Inadimplência do CLIENTE com relação a qualquer uma das suas obrigações sob este contrato, 
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c) Defeito no funcionamento do SOFTWARE que não possa ser remediado pela SERV-SYSTEM 
no prazo de 60 (sessenta) dias, 
d) Utilização do SOFTWARE por terceiro sem autorização da SERV-SYSTEM, 
e) Constatação da existência de exemplares do SOFTWARE em poder de terceiros, sem 
autorização da SERV-SYSTEM, 

  f) Atraso no pagamento do LICENCIAMENTO por mais de 60 (sessenta) dias. 
  g) Rescisão sem justa causa, de acordo com a clausula 5.3 abaixo. 
5.2 Notificação - Na ocorrência de quaisquer eventos referidos na cláusula 5.1 acima, a SERV-
SYSTEM poderá rescindir este contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias por escrito, exceto 
com relação aos eventos descritos em 5.1(d),  5.1(e) e 5.1(f), quando a rescisão será considerada 
imediata e automática. Além da rescisão, o CLIENTE ficará sujeito as sanções civis e penais 
porventura aplicáveis. 
5.3 Rescisão sem justa causa - Qualquer das partes poderá rescindir este contrato, a qualquer 
tempo desde que dê a outra parte, aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. Durante o prazo do aviso prévio as partes deverão continuar cumprindo as 
obrigações assumidas sob este contrato, especialmente as de fornecimento de Atualizações do 
SOFTWARE pela SERV-SYSTEM, e pagamento de LICENCIAMENTO pelo CLIENTE. 
5.4 Qualquer que seja a forma de rescisão, as partes se obrigam à total liquidação das pendências 
existentes, inclusive ao(s) pagamento(s), caso não tenha(m) sido totalmente pago(s). 
5.5 Devolução de SOFTWARE - Imediatamente após a rescisão deste Contrato, por qualquer das 
razões relacionadas na cláusula 5, o CLIENTE compromete-se em apagar e/ou destruir todas as 
mídias e memórias de computadores e similares em seu poder que contenham o SOFTWARE. O 
não cumprimento desta cláusula acarretará cobrança das mensalidades até que formalize todos os 
termos da rescisão. 

 

6. MORA - Em caso de mora, o CLIENTE estará obrigado a pagar a quantia devida reajustada  e 
acrescida dos juros de mora e da multa de 10% (dez por cento), ambos calculados sobre o valor do 
débito. Enquanto perdurar a mora, a SERV-SYSTEM estará desobrigada do cumprimento de suas 
obrigações decorrentes deste contrato, especialmente de fornecer atualizações do SOFTWARE. 
Perdurando mora por mais de 60 (sessenta) dias, ocasionará automaticamente o protesto de todos 
os títulos em atraso. 
 

7. GARANTIAS - A SERV-SYSTEM garante que o SOFTWARE funcionará substancialmente 
conforme descrito na documentação que o acompanha. A SERV-SYSTEM não garante que o 
SOFTWARE satisfará todas as necessidades do CLIENTE, ou o uso do SOFTWARE será 
ininterrupto ou livre de erros. 

7.1 Reparação - Em caso de violação de garantia, ou de qualquer outra obrigação relativa à 
qualidade do SOFTWARE, a SERV-SYSTEM corrigirá o defeito ou substituirá o SOFTWARE, à sua 
livre escolha. Se a SERV-SYSTEM determinar que um SOFTWARE defeituoso não pode ser 
corrigido ou substituído dentro de um prazo razoável, o CLIENTE devolverá o SOFTWARE 
defeituoso à SERV-SYSTEM em troca do valor pago pelo CLIENTE nos últimos 06 (seis) meses 
deste contrato. As garantias e reparação especificadas nesta cláusula não serão aplicadas caso o 
mau funcionamento do SOFTWARE resulte de causas externas como (I) desastres naturais, 
inclusive fogo, fumaça, água, terremoto ou raios, (II) oscilações ou falta de energia elétrica, (III) 
negligência, uso inadequado do SOFTWARE, ou outra falta de observância às instruções contidas 
na documentação, (IV) conserto ou modificação do SOFTWARE não realizado pela SERV-
SYSTEM, (V) falta de pronta instalação de uma atualização, (VI) mau funcionamento do 
equipamento de hardware do CLIENTE ou (VII) combinação do SOFTWARE com outro(s) 
SOFTWARE(s) que não seja(m) da SERV-SYSTEM. 
7.2 Limites ao pagamento de indenização - Tendo em vista que o SOFTWARE desenvolvido pela 
SERV-SYSTEM é de tecnologia de ponta de desenvolvimento recente, o CLIENTE concorda que a 
indenização total (incluindo perdas e quaisquer danos ou lucros cessantes), devida pela SERV-
SYSTEM, fica limitada nestes casos ao valor pago pelo CLIENTE nos últimos 06 (seis) meses deste 
contrato. 

 

8. FÓRUM - Fica eleito o foro Central da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer dúvida oriunda 
deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 


