
CONTRATO PADRÃO DE SERVIÇOS ADSIM 

Que legal! Seja muito bem vindo!!! 

Você está aqui por que está se tornando mais um cliente muito especial da ADSIM SISTEMAS INTEGRADOS                 
DE MÍDIAS!!! 

Portanto, a seguir estaremos lhe apresentando e explicando cada cláusula/termo de nosso contrato             
padrão aos clientes e usuários dos serviços ADSIM. 

Muito obrigado!! Vamos lá!!! 

TERMOS DO CONTRATO DO QUE SE TRATA 

1.Aceite dos Termos do Contrato (SaaS - Software as a Service)  

ADSIM SISTEMAS INTEGRADOS DE MÍDIAS LTDA, pessoa jurídica de         
direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 14.018.095/0001-85, com sede na           
Rua Adhemar da Silva, 826, localizada no Bairro Kobrasol, CEP 88101-091,           
São José, Santa Catarina - Brasil, (a “LICENCIANTE”), disponibiliza neste          
ato para o cliente e seus usuários (a “LICENCIADA”), com base em            
proposta comercial aprovada pela LICENCIADA por e-mail ou por escrito          
ou qualquer outra forma eletrônica, o software como serviço (o          
“SERVIÇO”), compreendendo documentação online ou eletrônica. Ao       
utilizar o SERVIÇO, mesmo que parcialmente ou a título de teste, a            
LICENCIADA estará vinculado aos termos deste CONTRATO, concordando        
com suas disposições, principalmente com relação ao CONSENTIMENTO        
PARA O ACESSO, COLETA, USO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E        
TÉCNICAS DE PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES da LICENCIADA pela        
LICENCIANTE, necessárias para a integral execução das funcionalidades        
ofertadas pelo SERVIÇO. Em caso de discordância com os termos aqui           
apresentados, a utilização do SERVIÇO deve ser imediatamente        
interrompida pela LICENCIADA.  

1.Aceite dos Termos do Contrato 
 
Aqui estamos definindo: 
 
A Licenciante, que é a ADSIM; 
 
A Licenciada que é sua empresa ou       
você como pessoa física e 
 
O modelo do Serviço, SaaS, que é       
software como serviço via WEB. 
 
Aqui também está o seu aceite dos       
termos do contrato! 

2. Declarações da LICENCIADA 

A LICENCIADA declara ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações          
decorrentes do presente CONTRATO, constituindo este juntamente com        
a proposta comercial por ela já aprovada, o acordo completo entre as            
partes. Declara, ainda, ter lido, compreendido e aceito todos os seus           
termos e condições.  

A LICENCIADA declara que foi devidamente informada e tem acesso do           
TERMO DE SERVIÇOS ADSIM , parte integrante deste contrato, que          
define termos, condições, direitos e deveres de: 
 
- Como usar os serviços Adsim 
- Sua conta Adsim 
- Proteção à privacidade e aos direitos autorais 
- Seu conteúdo em nossos serviços 
- Como modificar e cancelar nossos serviços 
- Nossas garantias e Isenções de responsabilidade 
- Responsabilidade por nossos serviços 

2. Declarações da LICENCIADA 
 
Aqui você declara que A Proposta      
Comercial aprovada + este Contrato     
formam o acordo completo entre nós. 
 
Também declara estar ciente do     
TERMO DE SERVIÇOS ADSIM. 

3. Licença de Uso do SERVIÇO 

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, este CONTRATO         
concede a LICENCIADA uma licença revogável, não exclusiva e         
intransferível para uso do SERVIÇO. a LICENCIADA não poderá utilizar e           
nem permitir que o SERVIÇO seja utilizado para outra finalidade que não            
seja o processamento de suas informações ou de pessoas jurídicas          

3. Licença de Uso do SERVIÇO 
 
Aqui explica que a licença para uso do        
serviço é apenas para sua empresa e       
usuários dentro dos limites    
estabelecidos. 
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indicadas pela LICENCIADA no ato do cadastramento. Em nenhuma         
hipótese a LICENCIADA terá acesso ao código fonte do SERVIÇO ora           
LICENCIADA, por este se tratar de propriedade intelectual da         
LICENCIANTE.  

 
Não haverá acesso ao código fonte. 

4. Das Restrições 

Em hipótese alguma é permitido a LICENCIADA ou a terceiros, de forma            
geral:  

a. Copiar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em         
garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir        
total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou        
onerosamente, provisória ou permanentemente, o SERVIÇO      
objeto deste CONTRATO, assim como seus módulos, partes,        
manuais ou quaisquer informações a ele relativas; 

b. Praticar engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do       
SERVIÇO. 

4. Das Restrições 
 
Reforça dois pontos importantes:  
1) Apenas você, sua empresa e      
usuários devem fazer o uso do      
sistema.  
2) Reforça a proteção à propriedade      
intelectual dos serviços. 

5. Do Prazo 

O presente CONTRATO entra em vigor na data de seu aceite eletrônico            
no primeiro acesso ao Serviço pela LICENCIADA e vigorará por tempo           
indeterminado salvo se prazo específico definido na proposta comercial         
aprovada pela LICENCIADA. Este CONTRATO poderá ser rescindido        
conforme estabelecido na cláusula  no. 11 abaixo.  

5. Do Prazo 
 
O contrato é indeterminado salvo se      
há prazo definido na proposta     
comercial. 
 

6. Da Remuneração e Forma de Pagamento 

A LICENCIADA deverá pagar os serviços à LICENCIANTE conforme o          
valores e condições descritos na proposta comercial aprovada ou tabela          
pública de preços.  

Pré-pago: A qualquer tempo a LICENCIADA pode alterar os serviços          
contratados e/ou aprovar novas propostas, sendo mantidas os termos         
deste contrato. 

Recorrente: A qualquer tempo a LICENCIADA pode ampliar os serviços          
contratados. Alterações no serviço que impliquem em redução do valor          
de pagamento mensal, poderão ocorrer após 12 primeiros meses de          
contrato salvo se houver condição específica definida na proposta         
comercial aprovada ou na tabela de preços pública. 

A falta de pagamento de quaisquer valores nas respectivas datas de           
vencimento, superior as 15 dias corridos, sujeita a suspensão imediata          
dos serviços relacionados. A comprovação de quitação de valores devidos          
permite a liberação imediata dos serviços. 

Caso a LICENCIADA não resolva a pendência financeira no prazo de 60            
(sessenta) dias contados do vencimento do valor não pago, a          
LICENCIANTE poderá rescindir o presente Contrato e apagar de forma          
definitiva e irrecuperável todas as informações da LICENCIADA que por          
ventura estejam armazenadas nos SERVIÇOS.  

Os valores dos Serviços de licenciamento estabelecidos no ato do          
licenciamento do SERVIÇO serão atualizados anualmente pelo IGPM-FGV        
acumulado no período ou no caso de extinção deste, de outro índice            
oficial que venha a substituí-lo.  

6. Da Remuneração e Forma de      
Pagamento 
 
Aqui temos as condições de     
remuneração dos serviços. 
 
Regras sobre eventuais atrasos e     
liquidação de atrasos de pagamentos. 
 
Regra da correção monetária anual     
dos valores dos serviços. 

7. Das Obrigações da LICENCIADA 

Obriga-se a LICENCIADA a:  

7. Das Obrigações da LICENCIADA 
 
Aqui descrevemos suas obrigações,    
leia todas com atenção! 



a. Manter pessoal treinado para a operação do SERVIÇO e para a           
comunicação com a LICENCIANTE e prover, sempre que        
ocorrerem quaisquer problemas com o SERVIÇO, toda a        
documentação, relatórios e demais informações que relatem as        
circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando       
facilitar e agilizar os trabalhos; 

b. Responder pelas INFORMAÇÕES inseridas no SERVIÇO, pelo       
cadastramento, permissões, senhas e modo de utilização de        
seus usuários. A LICENCIANTE em hipótese alguma será        
responsável pelo conteúdo (INFORMAÇÕES, senhas, cópias de       
informações, etc.) incluído no SERVIÇO, não sendo, portanto,        
estas INFORMAÇÕES revisadas em momento algum. A       
responsabilidade pelas INFORMAÇÕES inseridas no SERVIÇO é       
sempre da LICENCIADA; 

c. Não utilizar o SERVIÇO de qualquer forma que possa implicar em           
ato ilícito, infração, violação de direitos ou danos à LICENCIANTE          
ou terceiros, incluindo, mas não se limitando ao uso para          
invasão de dispositivo informático com o objetivo de obter,         
adulterar ou destruir dados ou informações sem a autorização         
expressa do titular de tais dados ou do dispositivo ou servidor           
nos quais estes estejam armazenados; 

d. Não publicar, enviar ou transmitir qualquer arquivo que        
contenha vírus, worms, cavalos de tróia ou qualquer outro         
programa que possa contaminar, destruir ou interferir no bom         
funcionamento do SERVIÇO; 

e. Caso a LICENCIADA acredite que seu login e senha de acesso ao            
SERVIÇO tenham sido roubados ou sejam de conhecimento de         
outras pessoas, por qualquer razão, a LICENCIADA deverá        
imediatamente comunicar tal fato à LICENCIANTE, sem prejuízo        
da alteração da sua senha imediatamente, por meio do SERVIÇO. 

8. Das Obrigações da LICENCIANTE 

Obriga-se a LICENCIANTE a:  

a. A LICENCIANTE garante a LICENCIADA que o SERVIÇO deverá         
funcionar regularmente, se respeitadas as condições de uso        
definidas na documentação. Na ocorrência de falhas de        
programação (“bugs”), a LICENCIANTE obrigar-se-á a corrigir tais        
falhas, podendo a seu critério substituir a cópia dos Programas          
com falhas por cópias corrigidas; 

b. Fornecer, ato contínuo ao aceite deste CONTRATO, acesso ao         
SERVIÇO durante a vigência deste CONTRATO; 

c. Suspender o acesso ao SERVIÇO da LICENCIADA que esteja         
desrespeitando as regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as         
normas legais em vigor; 

d. Alterar as especificações e/ou características dos SERVIÇOS da        
LICENCIADA para a melhoria e/ou correções de erros; 

e. Disponibilizar acesso aos serviços de suporte compreendido de        
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13:30h às 18h (pelo             
horário de Brasília), via chat, meio de correio eletrônico         
(suporte@adsim.com.br), por telefone e ainda através da página        
de suporte dos SERVIÇOS contratados. 

f. Manter as INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, INFORMAÇÕES DE      
CONTA e INFORMAÇÕES PESSOAIS da LICENCIADA, bem como        
seus registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas          
INFORMAÇÕES serão armazenadas em ambiente seguro, sendo       
respeitadas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da            
LICENCIADA, em conformidade com as disposições da Lei nº         
12.965/2014, salvo casos em que a LICENCIADA autorizar sua         
divulgação ou compartilhamento. 

 

 

8. Das Obrigações da LICENCIANTE 
 
Aqui descrevemos nossas obrigações,    
leia todas com atenção também! 



9. Nível de Serviço 

A LICENCIANTE empreenderá esforços comercialmente razoáveis para       
tornar o SERVIÇO disponível, no mínimo, 98% (noventa e oito por cento)            
durante cada Ano de Serviço (conforme definido abaixo) (“Compromisso         
de Nível de Serviço”).  

Por “Ano de Serviço” entende-se os 365 (trezentos e sessenta e cinco)            
dias precedentes à data de uma reivindicação relacionada ao Nível de           
Serviço. Se a LICENCIADA estiver se utilizando do SERVIÇO durante          
período inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o Ano de             
Serviço que lhe corresponde será, ainda assim, considerado como os 365           
(trezentos e sessenta e cinco) dias precedentes; no entanto, os dias           
anteriores ao uso dos serviços serão considerados como de 100% (cem           
por cento) de disponibilidade.  

O Compromisso de Nível de Serviço não se aplica caso as circunstâncias            
de indisponibilidade resultem (I) forem causadas por fatores que fujam          
ao razoável controle da LICENCIANTE, inclusive casos de “força maior” ou           
de acesso à Internet e problemas correlatos; (II) resultem de quaisquer           
atos ou omissões da LICENCIADA ou de terceiros; (III) resultem do           
equipamento, SERVIÇO ou outras tecnologias que a LICENCIADA usar que          
impeçam o acesso regular do SERVIÇO; (IV) resultem de falhas de           
instâncias individuais não atribuíveis à indisponibilidade da       
LICENCIADA;(vii) resultem de práticas de gerenciamento da rede que         
possam afetar sua qualidade.  

9. Nível de Serviço 
 
Como todos os nossos serviços rodam      
na nuvem, via internet e em      
servidores contratados com   
fornecedores externos, estamos   
apresentando o nível de    
disponibilidade destes serviços que    
podemos garantir . 

10. Isenção de Responsabilidade da Licenciante 

A LICENCIANTE não se responsabiliza:  

a. Por falha de operação, operação por pessoas não autorizadas ou          
qualquer outra causa em que não exista culpa da LICENCIANTE; 

b. A LICENCIADA declara, reconhece e aceita que: I) o estado da           
técnica não permite a elaboração de programas de computador         
totalmente isentos de vícios ou defeitos e que, assim sendo, a           
LICENCIANTE não pode garantir que o PROGRAMA operará        
ininterruptamente ou livre de vícios ou defeitos; e II) o          
PROGRAMA não foi desenvolvido sob encomenda da       
LICENCIADA mas para uso genérico, razão pela qual a         
LICENCIANTE não pode garantir que o bem atenderá as         
necessidades específicas do LICENCIADO; III) A LICENCIANTE       
ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE QUAISQUER    
RESPONSABILIDADES E INDENIZAÇÕES, PERDAS E DANOS,      
LUCROS CESSANTES, PREJUÍZOS DE QUAISQUER ESPÉCIES, OU       
SOB QUAISQUER TÍTULOS, PERDAS DE NEGÓCIOS, PERDA OU        
EXTRAVIO DE DADOS, DEFEITOS DE COMPUTADOR,      
EQUIPAMENTOS OU PERIFÉRICOS, OU QUAISQUER OUTROS      
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS,     
CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, DECORRENTES DIRETA OU      
INDIRETA, DA AQUISIÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA,       
CAUSADOS AO LICENCIADO OU A TERCEIROS. EM NENHUMA        
HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE DA LICENCIANTE     
ULTRAPASSARÁ O VALOR TOTAL PAGO PELA LICENCIADA NOS        
ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO DANO, PERDA OU         
PREJUÍZO LEGALMENTE COMPROVADO. 

c. Pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões       
administrativas, gerenciais, contábeis ou comerciais tomadas      
com base nas informações fornecidas pelo SERVIÇO; 

d. Por problemas definidos como “caso fortuito” ou “força maior”,         
contemplados pelo Art. 393 do Código Civil Brasileiro; 

e. Por danos causados a terceiros em razão de conteúdo gerado          
pelo LICENCIANTE através de SERVIÇO; 

10. Isenção de Responsabilidade da     
Licenciante 
 
Nós não nos responsabilizamos por     
algumas situações ou fatos, conforme     
descritos aqui. 



f. Por revisar as INFORMAÇÕES DE CONTA fornecidas pela        
LICENCIADA seja no que tange à precisão dos dados, seja quanto           
à legalidade ou ameaça de violação em função do fornecimento          
destas informações; 

11. Da Rescisão 

A LICENCIADA poderá rescindir este CONTRATO, bem como, as condições          
aprovadas na proposta comercial e/ou tabela de preços pública, nas          
seguintes situações: 

Pré-pago: a qualquer tempo, desde que o crédito pago não tenha sido            
utilizado, mediante simples notificação para o e-mail       
suporte@adsim.com.br, desta forma suspendendo qualquer bônus ou       
crédito obtido anteriormente e permitindo a devolução do valor. 

Recorrente: nos primeiros 12 meses desde que pague 100% das parcelas           
faltantes a título de indenização a LICENCIANTE, e após primeiros 12           
meses de contrato com simples aviso prévio de 30 dias por escrito, com             
quitação de valor devidos até data de encerramento do contrato. 

OBS: As condições de rescisão aqui descritas, poderão ser substituídas          
por acordos ou condições específicas definidos na proposta comercial         
aprovada pela LICENCIADA. 

11. Da Rescisão 
 
Ficaremos muito tristes se esta     
situação ocorrer! 
 
Você precisa nos avisar com no      
mínimo 30 dias de antecedência. 

12. Das disposições Gerais 
 

a. A LICENCIADA possui licença não exclusiva para a utilização dos          
SERVIÇOS, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e        
obrigações acordados por este instrumento. Tal limitação, no        
entanto, não atinge a LICENCIANTE, que poderá, a qualquer         
tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações           
inerentes ao presente Contrato e proposta comercial aprovada; 

b. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao           
descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas       
neste instrumento não implicará em novação ou renúncia de         
direito. A parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir da          
outra parte o fiel e cabal cumprimento deste instrumento; 

c. Não constitui causa de rescisão contratual o não cumprimento         
das obrigações aqui assumidas em decorrência de fatos que         
independam da vontade das partes, tais como os que         
configuram o caso fortuito ou força maior, conforme previsto no          
artigo 393 do Código Civil Brasileiro; 

d. Se qualquer disposição deste CONTRATO for considerada nula,        
anulável, inválida ou inoperante, nenhuma outra disposição       
deste CONTRATO será afetada como consequência disso e,        
portanto, as disposições restantes deste CONTRATO      
permanecerão em pleno vigor e efeito como se tal disposição          
nula, anulável, inválida ou inoperante não estivesse contida        
neste CONTRATO; 

e. a LICENCIADA aceita, receber comunicações via correio       
eletrônico sobre treinamentos, parcerias e campanhas      
relacionadas aos SERVIÇOS comercializados pela LICENCIANTE; 

f. Neste ato, o LICENCIANTE expressamente autoriza a LICENCIADA        
a colher e utilizar seus dados técnicos e operacionais presentes          
no SERVIÇO, para fins de estudos e melhorias no SERVIÇO; 

g. A LICENCIANTE poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer         
tempo e sem a necessidade de comunicação prévia a         
LICENCIADA:  
I. Encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o         
acesso da LICENCIADA ao SERVIÇO, quando referido acesso ou         
cadastro estiver em violação das condições estabelecidas neste        
CONTRATO;  

12. Das Disposições Gerais 
 
Aqui estão algumas regras gerais     
importantes em relação ao contrato e      
proposta comercial aprovada, tais    
como: 
 

● Cessão das obrigações; 
● Tolerâncias ao  

descumprimento; 
● Casos fortuitos e de força     

maior; 

mailto:suporte@adsim.com.br


II. Excluir, total ou parcialmente, as informações cadastradas        
pela LICENCIADA que não estejam em consonância com as         
disposições deste CONTRATO;  
III. Acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo oferecido no         
site;  
IV. Alterar quaisquer termos e condições deste CONTRATO        
mediante simples comunicação a LICENCIADA.  

 

13. Da Lei Aplicável 

Este CONTRATO será regido, interpretado e se sujeitará às leis brasileiras,           
principalmente pelas Leis nº 9.609 (Lei do Software) e Lei nº 9.610 (Lei             
dos Direitos Autorais), sendo que a LICENCIADA e a LICENCIANTE desde           
logo elegem, de forma irrevogável e irretratável, o foro da Comarca da            
Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer           
dúvidas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, com a exclusão de          
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

13. Da Lei Aplicável 
 
Este contrato está sujeito às leis      
Brasileiras. 

 
Este contrato tem fé pública e está registrado em cartório na comarca de             
São José, SC, sob o número 227705. 

Adsim Sistemas Integrados de Mídias EIRELI 

 

 

 


