
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
ADIANTI BUILDER

Este  instrumento  particular  estabelece  as  condições  gerais  de  contratação  entre  Adianti
Soluções em Informática Ltda., com sede na Rua Júlio Born, 111, sala 505, bairro Florestal,
na cidade de Lajeado-RS, CEP 95.900-716,  inscrita no CNPJ sob nº 07.989.117/0001-99,
denominada CONTRATADA, e CONTRATANTE (cliente qualificado ao contratar o serviço de
maneira  online  e  realizar  seu  respectivo  pagamento)  para  utilização  da  plataforma online
Adianti Builder, nas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é a cessão onerosa à CONTRATANTE dos direitos de uso
de uma licença de uso do Software Adianti  Builder,  de propriedade da  CONTRATADA. O
CONTRATANTE poderá utilizar o software Adianti Builder oferecido na modalidade Plataforma
como Serviço (PaaS), em conjunto com a infraestrutura computacional necessária (servidores)
disponibilizada pela CONTRATADA, bem como suporte centralizado, manutenção corretiva e
evolutiva, de acordo com o que foi contratado diretamente na loja online do Adianti Builder. O
Adianti  Builder  caracteriza-se  como  uma  ferramenta  de  desenvolvimento  online,  também
denominada no mercado por “plataforma como serviço”.

CLÁUSULA II - DA FINALIDADE
2.1 Através da cessão prevista no presente contrato, que não tem caráter de exclusividade, a
CONTRATADA  outorgará  uma  licença  de  uso  do  software  Adianti  Builder  para  a
CONTRATANTE, que deverá utilizá-la de maneira online (nos servidores da CONTRATADA)
conforme disponibilizado pela CONTRATADA, nos termos e condições aqui definidos. Todo e
qualquer  direito  não  expressamente  concedido  é  retido  pela  CONTRATADA,  devendo
qualquer uso adicional ou diverso ser autorizado de maneira prévia e expressa.

2.2 A CONTRATADA, após o efetivo cadastro e pagamento conforme o regramento deste
instrumento,  disponibilizará  ao  (à)  CONTRATANTE  uma  licença  de  uso  da  PaaS  Adianti
Builder, plataforma na qual o (a) CONTRATANTE poderá gerar códigos-fontes de programas
de computador, durante a vigência da contratação, disponibilizando também acesso ao fórum
de discussão e dúvidas do Adianti Builder entre usuários, consoante cláusulas 3.2 e 3.3.

CLÁUSULA III - DO TREINAMENTO E DO SUPORTE
3.1  Após  a  contratação  do software  Adianti  Builder,  que se  dará  após  a  confirmação  do
pagamento, a CONTRATADA indicará ao CONTRATANTE, os canais adequados para acesso
à documentação e videoaulas, sendo disponibilizados de maneira também online, os quais
são  de  propriedade  da  CONTRATADA,  sendo  vedada  a  reprodução  destes  sem  prévia
autorização.

3.2 A CONTRATADA disponibilizará um fórum virtual onde os usuários poderão debater suas
dúvidas  referentes  o  funcionamento  do  Adianti  Builder.  Ocasionalmente  e  sem
obrigatoriedade, a CONTRATADA poderá participar dos debates do aludido fórum. Caso o (a)
CONTRATANTE tenha interesse em receber suporte personalizado sobre o funcionamento da
PaaS ele poderá adquirir tal serviço diretamente com a CONTRATADA através de seus canais
oficiais, desde que haja prévia disponibilidade de pessoal para realizar o atendimento.
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3.2.1  O  suporte  personalizado  serve  única  e  exclusivamente  para  tirar  dúvidas  sobre  o
funcionamento da PaaS.

3.3  É  de  responsabilidade  do  (da)  CONTRATANTE os  conhecimentos  básicos  em
programação  suficientes  para  utilizar  a  PaaS.  Dessa  maneira,  o  (a)  CONTRATANTE dá
ciência de que possui conhecimentos prévios em lógica de programação, programação para
web  e  programação  em  linguagem  PHP,  e  Orientação  a  Objetos  com  PHP,  eximindo  a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade nesse sentido.

CLÁUSULA IV - DO VALOR E DOS PAGAMENTOS
4.1 Os valores e condições e formas de pagamento para assinatura da licença de uso do
Adianti  Builder,  bem  como  serviços  relacionados  aqui  não  mencionados  encontram-se
discriminados na loja online do Adianti Builder. A CONTRATANTE declara aqui que observou
atentamente à cobertura de cada plano, bem como as restrições existentes, na página de
preços do site do Adianti Builder antes da contratação do serviço.

4.2 O pagamento pela licença anual do Adianti Builder será feita de forma antecipada à sua
utilização por meio de cartão de crédito ou outros meios de pagamento disponibilizados. O
acesso completo à plataforma somente se dará após a confirmação do pagamento.

4.3  As  Notas  Fiscais  correspondentes  serão emitidas  após  a  contratação,  destacando os
valores relativos à licença contratada e/ou serviços relacionados adicionados no momento da
compra, cada um com seus respectivos encargos tributários correspondentes.

4.4 Os valores da licença do software  Adianti  Builder  serão reajustados anualmente,  pela
variação positiva do IGPM/FGV ou por outro índice que venha a substituí-lo. Caso o índice
escolhido seja extinto ou não possa ser utilizado por qualquer motivo, deverá ser substituído
pelo índice oficial que vier a substituí-lo ou que deste mais se aproxime.

4.5 Os valores faturados a respeito da licença do Adianti Builder já incluem todos os tributos
aplicáveis.  Em caso de adoção de regime tributário  diverso do que vem sendo praticado,
causando elevação dos tributos (alíquotas ou novos tributos), tais alterações serão refletidas
nos  preços  dos  serviços  afetados.  O  novo  valor  deverá  ser  previamente  comunicado  ao
Cliente com, pelo menos, 30 dias de antecedência à data de sua adoção oficial.

CLÁUSULA V – GARANTIAS E LIMITAÇÕES
5.1 A Adianti garante que a plataforma Adianti Builder tenha desempenho e disponibilidade
esperados dentro de suas especificações técnicas, excetuando-se erros, indisponibilidades, e
interrupções  inerentes  a  quaisquer  serviços  de  tecnologia,  situações  em  que  a  Adianti
realizará esforços para corrigi-los o mais breve possível, ficando isenta de qualquer obrigação
de reembolso, reparação, ou indenização de qualquer natureza.
5.2  Pela  natureza  de  produtos  e  serviços  de  tecnologia,  o  Adianti  Builder  está  sujeito  à
ocorrência  de  interrupções  ou falhas.  Em quaisquer  um destes  casos,  o  CONTRATANTE
deverá informar à CONTRATADA para que as devidas medidas corretivas sejam tomadas.
5.3 Em casos de indisponibilidade do serviço por culpa exclusiva da CONTRATADA, caso esta
não consiga reestabelecer o serviço no período de até 24 horas, a CONTRATADA aumentará
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o  período  de  validade  da  licença  de  uso  do  software  Adianti  Builder  para  aquele
CONTRATANTE que solicitar,  na  proporção do dobro  do período em que o serviço  ficou
indisponível. Assim, deve-se calcular o dobro sobre o tempo de indisponibilidade que exceder
24 horas. Ex: Se o serviço ficou 72 horas indisponível, será subtraído 24 horas, e multiplicado
por 2, sendo que a validade da licença será aumentada em 4 dias úteis. A exceção se dá em
casos em que a indisponibilidade for causada por problemas de conectividade (rede, internet,
acesso) que são de responsabilidade da CONTRATANTE.

5.4  A plataforma (Adianti  Builder)  deve apenas  ser  utilizada em atividades  de criação de
software, tais como desenvolvimento e testes. O Adianti Builder não deve ser utilizado pelo
CONTRATANTE  para  disponibilizar  o  software  produzido  diretamente  para  terceiros.  O
CONTRATANTE  deverá  providenciar  servidores  próprios  (hospedagem  de  sistemas)  para
disponibilizar o software produzido por ele no Adianti Builder, para seu cliente final.

5.5  A  plataforma  (Adianti  Builder)  não  deve  ser  utilizada  como  repositório  principal  de
desenvolvimento de Software, devendo a CONTRATANTE manter cópias oficiais do software
produzido com o auxílio do Adianti Builder, utilizando-se para tal de ferramentas apropriadas
para backup e versionamento dos códigos de maneira externa ao Adianti Builder, de maneira
que eventuais falhas ou indisponibilidade do Adianti Builder não tragam quaisquer problemas à
CONTRATANTE  para  evolução  de  seus  softwares  construídos  com  o  auxílio  do  Adianti
Builder.

5.6 O presente instrumento não obriga a CONTRATADA a realizar adaptações no software
Adianti Builder solicitadas pela CONTRATANTE, sendo que qualquer adaptação poderá ser
realizada, desde que previamente acordada entre as partes, após um estudo de viabilidade
técnica e desde que a adaptação não se restrinja ao ambiente da CONTRATANTE.

5.7 A plataforma Adianti Builder disponibiliza gratuitamente para seus clientes, um servidor de
testes que deve ser utilizado somente para verificar e validar os softwares sendo construídos
com base em dados amostrais. Este servidor de testes é reiniciado todos os dias, e os dados
contidos nele são apagados. Portanto, o servidor de testes não deve ser utilizado para fins
reais (produção). Adicionalmente, a CONTRATANTE não deve cadastrar dados pessoais ou
considerados como sensíveis pela LGPD, dentro dos dados amostrais de testes.

CLÁUSULA VI - LIMITES DE RESPONSABILIDADE

6.1 A CONTRATANTE poderá utilizar a plataforma (Adianti Builder) para produzir softwares
para  uso  próprio,  ou  mesmo  softwares  que  venham  a  ser  licenciados  para  terceiros.  A
CONTRATADA exime-se de quaisquer responsabilidades relativas à utilização dos softwares
produzidos  no  Adianti  Builder  por  terceiros.  No  momento  em  que  o  CONTRATANTE
disponibiliza  um  software  produzido  por  ele,  criado  com  o  auxílio  do  Adianti  Builder,  o
CONTRATANTE assume integralmente a responsabilidade de quaisquer efeitos que aquele
software derivado possa ter causado.

6.2  A  CONTRATADA  não  se  responsabiliza  pelo  uso  do  software  Adianti  Builder  pela
CONTRATANTE, nem por eventuais perdas e danos sofridos ou causados à CONTRATANTE
ou a terceiros durante a utilização do Adianti Builder ou de softwares produzidos com ele.

6.3  A CONTRATADA não  se  responsabiliza  pelos  danos  e  prejuízos  de  toda  e  qualquer
natureza  que  possam  derivar  da  utilização  do  software  Adianti  Builder,  ou  dos  software
produzidos com ele.
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6.4 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por quaisquer danos (incluindo,
mas não limitados, a lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informação e outros
prejuízos pecuniários) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar a o software Adianti
Builder,  a  Plataforma,  Serviços  Relacionados  ou quaisquer  outros  serviços  eventualmente
contratados, ainda que a Adianti tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos.

6.5 Em qualquer caso que não esteja abrangido pela regra de exclusão de responsabilidade
acima prevista na cláusula 6.4, a responsabilidade civil integral da Adianti sob este Contrato
limitar-se-á à soma do valor efetivamente pago pelo Cliente em decorrência deste Contrato
nos últimos 12 (doze) meses da data da ocorrência.  Tal  responsabilidade abrange todo e
qualquer tipo de responsabilidade e em nenhuma hipótese serão devidos quaisquer valores
suplementares ou adicionais a qualquer título.

CLÁUSULA VII - DO USO DE MARCAS E LOGOMARCAS
7.1 A CONTRATADA poderá utilizar a logomarca da CONTRATANTE, sem necessidade de
autorização prévia, para expor no seu site na listagem de clientes, bem como em estudos de
caso com o objetivo de demonstrar o sucesso da utilização do software por meio de mídia
eletrônica ou impressa. Caso a CONTRATANTE não deseja ser vinculada nas respectivas
mídias, basta efetuar uma solicitação por e-mail para a CONTRATADA. A CONTRATANTE
deverá guardar a confirmação deste e-mail.

7.2 A CONTRATANTE deverá respeitar as marcas da CONTRATADA, bem como seus nomes
de produtos.  Não é  permitido à  CONTRATANTE criar  produtos que levem em seu nome
qualquer fragmento de marca, logotipo, ou nome de produto da CONTRATADA, que leve ao
seu cliente final entender que aquele produto tem alguma ligação com a Adianti Solutions.

CLÁUSULA VIII - DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará por pelo período de 12 meses a partir da data da contratação
(confirmação de pagamento) do serviço Adianti Builder.

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO
9.1 Após a contratação do serviço, o cliente terá o prazo legal (direito de arrependimento) de 7
dias contados a partir da contratação (confirmação de pagamento) para cancelar o serviço
Adianti  Builder.  Nesta situação única, a transação será desfeita e ele receberá os valores
devolvidos pela CONTRATADA. Quando a contratação for feita por mediadores (Gateways) de
pagamentos (Ex: PagSeguro, PayPal), a devolução será realizada por meio de mecanismos
disponibilizados  por  este  mediador,  devendo  o  CONTRATANTE  observar  os  prazos  e
condições de devolução de cada mediador.

9.2 Após o período de 7 dias,  o serviço não mais poderá ser cancelado, uma vez que a
CONTRATADA já terá realizado provisionamento de estruturas necessárias para dar suporte
àquela conta de usuário do CONTRATANTE pelo período de 1 ano.

9.3  Após  o  período  contratado  para  utilização  da  plataforma,  este  contrato  rescinde-se
automaticamente.  O  não  pagamento  da  renovação  da  licença  anual  por  parte  do
CONTRATANTE, fará com que o mesmo perca o acesso aos recursos integrais relativos ao
plano contratado no Adianti Builder. Caso a renovação não seja efetuada em até 90 dias, os
projetos e dados criados pelo CONTRATANTE poderão ser excluídos de nossos servidores
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sem a necessidade de notificar a CONTRATANTE, uma vez que a manutenção dos projetos
criados acarreta em custos naturais de operação por parte da CONTRATADA.

9.4 Caso a CONTRATADA venha a descontinuar o software Adianti Builder, cessando sua
comercialização  no  mercado,  por  quaisquer  motivos,  a  CONTRATADA  notificará  o
CONTRATANTE de sua decisão com pelo menos 1 ano de antecedência. O CONTRATANTE
deve,  nesta  situação,  realizar  a  transferência  (download)  de  seus  arquivos  (programas)
armazenados na plataforma até o fim deste período.

CLÁUSULA X – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
10.1 A CONTRATANTE não poderá, a qualquer título e tempo, desviar a finalidade da cessão,
bem como não poderá promover  no Adianti  Builder  qualquer  tipo de alienação,  alteração,
adaptação,  reprodução,  distribuição,  divulgação,  licenciamento,  comercialização,  registro,
transferência,  cursos ou qualquer  outro ato  que prejudique ou comprometa  os direitos  de
propriedade de software ou o nome e a imagem da sua proprietária.

10.2 A CONTRATANTE não poderá modificar, decodificar ou descompilar o Adianti Builder ou
qualquer de suas partes e/ou módulos, nem proceder a engenharia reversa destes. Também
não deverá contornar qualquer mecanismo de proteção ou bloqueio de segurança.

10.3  Toda  implementação  feita  no  Adianti  Builder,  a  pedido  ou  não  do  CONTRATANTE,
permanecerá de exclusiva propriedade da CONTRATADA, não podendo o CONTRATANTE
reivindicar  quaisquer  direitos  pecuniários,  de  uso,  comercialização ou autorais  a  qualquer
título.

10.4 A CONTRATADA disponibiliza em sua loja online aplicativos prontos desenvolvidos pelo
Adianti Builder. Estes aplicativos podem ser adquiridos pelo CONTRATANTE para uso próprio
e/ou para composição de novos produtos, porém sempre observando os limites e restrições de
cada  produto.  Ao  adquirir  um produto  na  loja  do  Adianti  Builder,  o  CONTRATANTE não
adquire os  direitos  autorais  do  mesmo,  permanecendo estes direitos  de posse da Adianti
Solutions.  O CONTRATANTE poderá  utilizar  estes  aplicativos  para  composição  de  novos
produtos  que  podem  ser  comercializados  para  clientes  finais.  Qualquer  outra  forma  de
comercialização  que  envolva  a  revenda  e/ou  redistribuição  deste  aplicativo  é  vedada  e
reservada pela Adianti Solutions.

CLÁUSULA XI – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Nada caracteriza constituição, alteração ou desconstituição de qualquer direito ou dever
previsto neste contrato, salvo se em aditivo escrito e assinado pelas partes.

11.2  A  invalidade  ou  ineficácia  de  qualquer  direito  ou  dever  previsto  neste  contrato  não
acarretará a invalidade ou ineficácia dos demais,  assim como a invalidade ou a ineficácia
deverá  ser  suprida  pela  disposição  legal  equivalente,  se  possível  para  a  manutenção  do
contrato.

CLÁUSULA XII - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Lajeado-RS para dirimir  eventuais dúvidas oriundas da
presente relação contratual.
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