=====================================================================
SIGMA – SISTEMA GERENCIAL DE MANUTENÇÃO
CONTRATO DE LICENÇA DE USO E GARANTIA
=====================================================================

A COMPLETA INSTALAÇÃO DESTE SOFTWARE IMPLICA NA IMEDIATA ACEITAÇÃO DE
TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES.
1.0. IDENTIFICAÇÃO DO SOFTWARE E DA LICENCIANTE
=====================================================================
1.1. O SIGMA – SISTEMA GERENCIAL DE MANUTENÇÃO é de propriedade da REDE
INDUSTRIAL, estando registrado no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial sob
nº 10297- 6, e protegido pela Lei 7.646 de 18 de dezembro de 1987, relativa à proteção da
propriedade intelectual sobre programas de computador. A reprodução ou distribuição não
autorizada deste programa, ou qualquer parte dele, resultará na imposição de rigorosas penas
civis e criminais, e será objeto de ação judicial promovida nos termos da lei.
2.0. LICENÇA
=====================================================================
2.1. O LICENCIADO (pessoa física ou jurídica) tem o direito não exclusivo de usar o
PROGRAMA, conforme cópia que lhe é fornecida através do site www.centralsigma.com.br
para download, para seu uso próprio por tempo, conforme especificado abaixo:
2.1.1. Licença Starter: 15 (quinze) dias gratuitos, para testes e avaliação, devendo após este
período realizar a aquisição da licença passando então a utilizar por um período indeterminado.
2.1.2. Licença Professional ou Enterprise: 30 (trinta) dias gratuitos, para testes e avaliação,
devendo após este período realizar a aquisição da licença escolhida, passando então a utilizar
por um período indeterminado.
2.1.3. Licença Student: 100% free para uso exclusivo de pessoas físicas em processo de
formação profissional, para uso doméstico e para fins de desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos, sem limitação no tempo de uso, porém limitada a até 100 (cem) cadastros de
funcionários, máquinas, TAGs, equipamentos, peças, programações preventivas, preditivas e de
lubrificação, checklists e usuários. Esta licença não pode ser revendida e nem usada por
pessoas jurídicas para fins profissionais.
2.1.4. Licença Training: 100% free para uso exclusivo de consultores autônomos, instrutores,
palestrantes e professores, e para uso como ferramenta de ensino em treinamentos sobre PCM

- Planejamento e Controle de Manutenção. A licença não possui limitação no tempo de uso,
porém é limitada a até 100 (cem) cadastros de funcionários, máquinas, TAGs, equipamentos,
peças, programações preventivas, preditivas e de lubrificação, checklists e usuários. Esta licença
não pode ser revendida e nem usada por empresas ou fins de controle de rotinas internas de
rotinas de manutenção.
2.2. O REGISTRO DO PROGRAMA é necessário para a validade e complementação do
processo de cadastramento do LICENCIADO junto ao LICENCIANTE e é fornecido mediante
condições de pagamento divulgadas no site www.centralsigma.com.br;
2.3. A LICENCIANTE autoriza o seu uso simultâneo em múltiplos computadores, sem
restrições quanto ao número de estações de trabalho;
2.4. É expressamente proibido todo e qualquer uso, alteração, cópia ou transferência do
software ou de sua documentação, que não sejam previstos nesse instrumento, sem a
anuência por escrito da LICENCIANTE. O software incorpora segredos comerciais de
propriedade da LICENCIANTE, e qualquer tentativa de análise, através de descompilação ou
de outros meios, do módulo executável do software, constitui uma violação deste Contrato de
Licença de Uso e Garantia;
2.5. A LICENCIADA concorda e autoriza a LICENCIANTE a coletar dados de acesso ao
sistema através da internet, no momento em que o sistema é executado, desde que tais
informações, se publicadas, estejam em forma agregada e sem identificação de nome ou
qualquer outro dado que possa identificar um único usuário. Os dados coletados são: nome da
empresa, CNPJ, data e hora do acesso, nome do computador, IP Interno, data de instalação e
forma de uso. Estes dados são coletados para que a LICENCIANTE tenha controle da
utilização do SIGMA pelos LICENCIADOS e não serão, em nenhuma hipótese, cedidos e nem
vendidos a terceiros.
Parágrafo Único: O PROGRAMA não pode ser objeto de qualquer transação comercial ou
financeira entre pessoas ou empresas não autorizadas pela LICENCIANTE, como também não
pode ser utilizado em treinamentos por consultorias ou consultores não autorizados
expressamente pela LICENCIANTE. Caso a LICENCIADA deseje utilizar qualquer licença do
PROGRAMA para fins de treinamento, consultoria, ou acadêmicos, a mesma deverá solicitar
diretamente pela central de relacionamento da LICENCIANTE uma parceria para obtenção
desta autorização, pois caso contrário a LICENCIANTE não autoriza o uso do PROGRAMA
para estes fins.
3.0. GARANTIA
=====================================================================
3.1. A LICENCIANTE não fornece garantias quanto ao desempenho, precisão, confiabilidade,
ausência de defeitos, adequação a finalidades específicas do software, nem se responsabiliza

por danos diretos, indiretos, incidentais ou consequentes, inclusive por perdas e lucros
cessantes que possam advir de seu uso.
3.1.1. Ressalvando o disposto na cláusula 3.1, a LICENCIANTE declara a sua intenção de
envidar seus melhores esforços no sentido de corrigir ou contornar defeitos que porventura
sejam verificados no software, e de fornecer aos usuários devidamente cadastrados,
informações ou meios para corrigir ou contornar tais defeitos, sujeitos às normas estipuladas
em sua política comercial.
3.2. A LICENCIANTE não garante defeitos de fabricação dos discos originais de instalação do
software ou disponibilidade do website para download.
3.3. É de responsabilidade única e exclusiva do LICENCIADO isolar ou filtrar o software e suas
informações, realizar e manter atualizadas cópias backup do instalador do sistema e de seus
bancos de dados e executar software anti-vírus e, em geral, tomar medidas para assegurar que
software e informações sejam administrados de forma que em caso de corrompimentos,
deleções de arquivos, danos em servidores ou até mesmo se contaminados ou infectados por
vírus, não haja perdas de dados.
3.4. A LICENCIANTE reserva-se o direito de alterar as especificações do software sem prévio
aviso ao usuário, gerando novas versões que podem acrescentar, suprimir ou modificar
características do software. A LICENCIANTE divulgará a disponibilidade destas novas versões
aos usuários devidamente cadastrados, oferecendo-lhes a opção de troca de suas cópias pela
nova versão, de acordo com a política comercial vigente na época;
3.5. A LICENCIANTE reserva-se o direito de não proporcionar suporte técnico a este
PROGRAMA, sem um contrato de manutenção estabelecido entre as partes, respeitados os
períodos de cessão de suporte técnico gratuito, negociados e pré-informados durante a
negociação comercial para a aquisição de cada licença do PROGRAMA.
4.0. REPRODUÇÃO
=====================================================================
4.1. O PROGRAMA pode ser distribuído para testes e avaliação livremente através da Internet,
BBS, CD-ROM, disquetes ou qualquer outro meio eletrônico desde que o único arquivo
distribuído seja o arquivo de instalação fornecido pelo LICENCIANTE sem alterações de
qualquer natureza.
5.0. TITULARIDADE:
=====================================================================

5.1. O LICENCIADO reconhece que os direitos autorais do PROGRAMA e sua documentação
são de propriedade do LICENCIANTE e protegidos pela legislação relativa à propriedade
intelectual.
5.2. É vedado ao LICENCIADO modificar, adaptar, traduzir, descompilar, desmontar, fazer
engenharia reversa, criar obras derivadas baseadas no PROGRAMA fornecido, bem como na
documentação que o acompanha.
5.3. Os avisos de reserva de direitos existentes no PROGRAMA e na documentação não
poderão ser destruídos, ocultados ou alterados.
6.0. VIGÊNCIA E RESCISÃO:
=====================================================================
6.1. Esta licença é válida por tempo indeterminado, permanecendo em vigor até que:
6.1.1. O LICENCIADO cesse o uso do PROGRAMA, desinstalando e destruindo as cópias em
seu poder;
6.1.2. O LICENCIANTE rescinda esta licença por descumprimento, por parte do LICENCIADO,
de qualquer condição descrita neste Termo ou na legislação relativa à propriedade intelectual,
ficando o LICENCIADO, neste caso, sujeito às penas previstas em lei;
6.1.3. O LICENCIANTE se reserva o direito de limitar ou revogar o acesso ao PROGRAMA ou
qualquer serviço relacionado a qualquer momento, e por qualquer razão, inclusive mas não
limitada a violações deste Termo.
6.2. As partes poderão a qualquer tempo rescindir o atual contrato sem quaisquer ônus. A partir
de então, o LICENCIADO deverá cessar o uso do PROGRAMA, desinstalando e destruindo as
cópias em seu poder.
7.0. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
=====================================================================
7.1. A responsabilidade total do LICENCIANTE por reclamações de qualquer espécie
decorrentes desta licença em nenhum caso excederá a quantia paga pelo LICENCIADO ao
LICENCIANTE para obtenção da mesma.
7.2. O LICENCIANTE e/ou parceiros não serão responsáveis por quaisquer danos diretos ou
indiretos, lucros cessantes e danos emergentes, inclusive os resultantes de perda de lucros,
interrupção de negócios, perda de informações, adequação dos equipamentos do usuário,
serviços de telecomunicações de terceiros, interação de servidores, decisões ou ações
tomadas com base nas informações geradas e outros similares, decorrentes do uso ou da

impossibilidade de usar este programa, que o LICENCIADO venha a sofrer. Sendo assim, o
LICENCIANTE não é responsável pela alteração, atualização, respeito aos direitos autorais,
veracidade, legalidade ou moralidade de materiais obtidos através de nosso PROGRAMA.
7.3. Ao usar o PROGRAMA a LICENCIADA concorda em eximir e indenizar o LICENCIANTE,
suas coligadas, subsidiárias, afiliadas, escritórios e funcionários, por qualquer responsabilidade
sobre quaisquer reclamações, demandas ou perdas e danos, inclusive honorários advocatícios
razoáveis, que venham a ser reivindicados por terceiros em virtude do seu uso do
PROGRAMA, ou conduta em desrespeito às leis e regulamentos locais, estaduais, federais e
internacionais
aplicáveis.
8.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
=====================================================================
8.1. O LICENCIANTE reserva-se o direito de alterar a qualquer momento os TERMOS DE
LICENÇA DE USO do PROGRAMA. A versão atualizada dos TERMOS DE LICENÇA DE USO
está publicada em http://www.centralsigma.com.br. Em qualquer momento, a versão disponível
no endereço indicado anteriormente deverá ser obedecida e sobrepondo-se a qualquer outra
versão. É responsabilidade do LICENCIADO revisar periodicamente este documento no
endereço indicado. O uso do PROGRAMA, após qualquer alteração, constitui-se na aceitação
das alterações por parte do LICENCIADO.
8.2. Este Termo constitui-se no único acordo válido entre a LICENCIANTE e o LICENCIADO,
relativo a este software, não tendo qualquer valor outros acordos verbais ou escritos, que não
sejam explicitamente anexos a este documento.
9.0. FORO:
=====================================================================
9.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Termo de Licenciamento,
elege-se o foro da Comarca da Cidade de Estância Velha - RS, com preferência sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Atualizado em 14 de Setembro de 2017.

