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TERMO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: este Contrato de Licença constitui um acordo entre você
e a Imply Tecnologia Eletrônica para a licença de uso do seguinte software, protegido por direito
autoral:
Ao instalar, copiar ou usar o programa, você estará concordando expressamente em vincular-se
aos termos deste contrato. Caso não esteja de acordo com os termos, você não deverá instalar,
copiar ou usar o programa de nenhuma forma. Nesta hipótese, contate imediatamente a Imply
Tecnologia Eletrônica para obter instruções sobre a solução do seu problema ou a devolução do
programa não utilizado e informações acerca das condições para efeito de reembolso.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
O SOFTWARE contém programa de computador e poderá incluir meios físicos associados,
materiais impressos, documentação on-line ou eletrônica e serviços de Internet para uso.
2. INSTALAÇÃO E USO
Este software não é vendido, é licenciado para uso. A contratante adquire o direito de usar este
produto, de forma não exclusiva, de acordo com o número de micros estabelecidos na
quantidade de licenças da nota fiscal. É vedada, de forma expressa, a transferência, a
comercialização, o sublicenciamento, o empréstimo do programa a terceiros. Como parte desta
licença e sujeito às mesmas condições. A Imply Tecnologia Eletrônica concede a você uma
licença limitada e não exclusiva para reproduzir, instalar e utilizar uma cópia do programa
mencionado na nota fiscal ou no contrato estabelecido entre as partes, contanto que você
cumpra todos os termos e condições aplicáveis previstos neste termo. Todos os direitos sobre as
cópias ora autorizadas pela Imply Tecnologia Eletrônica são de titularidade da Imply Tecnologia
Eletrônica.
Não inclui programas ou códigos fontes.
O programa mencionado é protegido por direitos autorais, tratados internacionais e leis de
propriedade intelectual. A titularidade de todos e quaisquer direitos autorais e outros direitos de
propriedade intelectual são de propriedade da Imply Tecnologia Eletrônica. Todos os direitos que
não forem expressamente concedidos a você neste termo são reservados à Imply Tecnologia
Eletrônica.
3. DIREITOS ADICIONAIS E LIMITAÇÕES
É vedada a divulgação dos resultados de qualquer teste de desempenho do programa acima
mencionado a terceiros sem o consentimento prévio, por escrito, da Imply Tecnologia Eletrônica.
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Caso a Imply Tecnologia Eletrônica tenha licenciado o programa mencionado para você, a
garantia limitada será de 12 ( doze ) meses do seu fornecimento, conforme nota fiscal.
Caso o programa acima mencionado tenha sido licenciado a você por uma pessoa autorizada
que não a Imply Tecnologia Eletrônica, esta se isentará de todas as garantias como se segue:
ISENÇÃO DE GARANTIA: na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a Imply
Tecnologia Eletrônica fornece a você cliente, os serviços de suporte, se houver, no estado em
que se encontram e com todas as respectivas falhas, não contemplando garantias expressas ou
implícitas por quaisquer espécies de falhas, inadequação ou insatisfação com o programa
decorrentes de: (I) inadequação ou incompatibilidade definitivas do programa com o
equipamento, incluíndo as hipóteses de conflito com outros programas e problemas ou defeitos
do próprio equipamento; (II) Má instalação, uso inadequado do programa, inclusive em relação
ao presente termo ou à documentação fornecida com o programa. A Imply Tecnologia Eletrônica
não garante a você a adequação e satisfação com o software relativamente à comercialização,
adequação a um propósito específico não expressamente indicado a sua finalidade de
fabricação ou pela documentação fornecida com o programa, bem como, confiabilidade ou
disponibilidade, precisão ou totalidade de respostas, resultados, esforço de aprimoramento,
ausência de vírus e ausência de negligência, tudo com referência aos componentes do sistema
operacional e ao fornecimento ou falha no fornecimento de serviços de suporte ou outros,
informações, software e conteúdo relacionado através do programa ou de outra forma
resultantes do seu uso. Você assume totalmente o risco em relação ao atendimento de seus
propósitos de uso e de suas expectativas. Exclusão de danos incidentais, conseqüenciais e
outros Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, em hipotese alguma a Imply
Tecnologia Eletrônica será responsável por qualquer dano de qualquer natureza, seja especial,
incidental, punitivo, indireto ou conseqüencial ( incluindo, mas não se limitando a danos por
lucros cessantes, perda de informações confidenciais e outras, interrupção de negócios, danos
pessoais, perda de privacidade, falha no cumprimento de qualquer obrigação, inclusive de boa fé
e com cuidados razoáveis, negligência e perdas de qualquer natureza, inclusive financeira )
decorrente de ou de qualquer forma relacionado com o uso ou inabilidade no uso do programa,
mesmo que haja falha, dano ( inclusive negligência ), representação indevida, responsabilidade
restrita ou sobre o produto, quebra de contrato ou quebra de garantia pelo cliente.
REPRODUÇÃO: o cliente não poderá, sob qualquer pretexto, duplicar ou copiar o programa ou a
documentação técnica, no todo ou em parte, excetuadas apenas a realização de uma cópia de
salvaguarda em disco e a instalação do programa no disco rígido de computadores conforme a
quantidade de licenças adquiridas. Cópias adicionais requerem o pagamento das taxas
aplicáveis.
ATUALIZAÇÕES: não estão incluídas no custo do programa atualizações de novas versões.
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TITULARIDADE: o cliente reconhece que os direitos autorais do programa e documentação
permanecem sendo propriedade do fabricante e protegidos pela legislação relativa à propriedade
intelectual. A tradução da documentação é propriedade da Imply Tecnologia Eletrônica, com
direitos autorais reservados. É vedado ao cliente modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia
reversa do programa, descompilar, desmontar ou criar obras derivadas baseadas no programa
fornecido, bem como na documentação que o acompanha. Os avisos de reserva de direitos
existentes no programa e na documentação não poderão ser destruídos, ocultados ou alterados.
DEVOLUÇÃO: no caso do programa não corresponder as expectativas ou não servir aos
objetivos da empresa contratante, por qualquer razão, o(a) Sr(a) deve entrar em contato com a
fabricante em até 30 dias da data da compra para ser reembolsado da licença sem maiores
questionamentos, será devolvido o valor da licença menos os impostos pagos, bem como os
custos de produção. Para ser feito o reembolso, todas as cópias do software armazenados em
seu disco rígido ou outro método de arquivamento devem ser destruídas, o software desinstalado
e o pacote original do produto deve ser devolvido para a fabricante. Caso o procedimento acima
não seja adotado, a fabricante se roga no direito de não devolver o valor pago e ainda processar
a empresa nos termos da lei vigente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: a responsabilidade total da Imply Tecnologia Eletrônica
por reclamações de qualquer espécie decorrentes desta licença em nenhum caso excederá a
quantia paga pelo cliente para obtenção desta licença. A Imply Tecnologia Eletrônica não será
responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes e danos emergentes,
inclusive os resultantes de perda de lucros, interrupção de negócios, perda de informações e
outros similares decorrentes do uso ou da impossibilidade de usar este programa que o cliente
venha a sofrer.
A Imply Tecnologia Eletrônica, também não se responsabiliza pela ilegalidade de qualquer outro
programa instalado nos computadores da contratante.
A Imply Tecnologia Eletrônica, não se responsabiliza pela quantidade, qualidade e teor dos
dados armazenados do seu computador, digitado, gerado ou não, por este programa e por
problemas que estes venham a causar a qualquer entidade ( pessoa jurídica ou física) privada ou
pública ( fisco, previdência social, ou outros órgãos que representem o estado em geral).
LEIS: este Contrato de Licenciamento de Software está de acordo com as leis vigentes na
República Federativa do Brasil
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SUPORTE TÉCNICO: A IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA. oferece suporte técnico
gratuito por telefone e Internet para usuários registrados do PROGRAMA. O horário de
atendimento é das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas em dias úteis de nossa
região: através do telefone +55 51 2106-8000 ou e-mail saci@imply.com
É expressamente proíbido a cópia ou distribuição sem autorização desse software.
O não cumprimento dessas regras acarretará nas sanções cabíveis pela lei 9609/98, ou outra lei
vigente que venha a substitui-la.
COPYRIGHT 2005 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. Software de propriedade de
IMPLY TECNOLOGIA ELETRÕNICA LTDA, todos direitos reservados conforme Lei 9.609/98

IMPLY TECNOLOGIA ELETRÔNICA
Rodovia IMPLY Tecnologia, 1111 RST 287 KM 105
CEP 96815-911 - Santa Cruz do Sul – RS
www.imply.com – saci@imply.com
+55 51 2106 8000
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