
TERMO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
 

A HISYSTEM Softwares proprietária e desenvolvedora do Controle Administrativo 
Financeiro e Comercial - CAFIC, por este TERMO de Licença de Uso de Software, 
estabelece as condições aplicáveis ao licenciamento e ao uso do CAFIC. 
 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1.1 O CAFIC possui 3 (três) modalidades de licenciamento, sendo eles: 
 
1.1.1 CAFIC Freeware: Versão freeware sem custo para o usuário, suporte via 

seção Suporte do Portal de Negócios da HISYSTEM – 
www.hisystem.com.br 
 
A versão com licença Freeware não expira e não tem limitações quanto à 
movimentação e lançamentos de vendas, usuários e outros; diferencia-se 
por não conter todas as opções e funcionalidades disponibilizadas nas 
demais versões. 

 
1.1.2 CAFIC Standard:Tem as mesmas funcionalidades da versão Freeware, 

acrescida de controle de recebimento a prazo, recebimento à vista, 
consulta e relatório, possibilita ainda ao usuário alterar a logomarca e 
incluir o nome da empresa no cabeçalho dos relatórios disponíveis, com 
suporte via seção Suporte e Atendimento Online do Portal de Negócios da 
HISYSTEM. 
 

1.1.3 CAFIC Premium: É a versão completa, possui todas as funcionalidades 
das outras versões, acrescida de controle de vendas por comanda 
eletrônica, cadastro de produtos com foto, demais relatórios para controle 
da empresa, possibilidade de trabalhar com mais de um caixa aberto, 
dentre outras funções imprescindíveis para empresa, suporte via seção 
Suporte e Atendimento Online do Portal de Negócios da HISYSTEM e 
atendimento telefônico. 

 
1.2 A HISYSTEM disponibiliza o modo de avaliação da versão completa com todos os 

recursos do CAFIC por um período de 20 dias corridos, após o período de 20 dias será 
possível ativar a versão Freeware sem qualquer custo; para Versão de Avaliação por 20 
dias a HISYSTEM Softwares disponibiliza suporte via seção Suporte do Portal de 
Negócios da HISYSTEM e atendimento via aplicativo Whatsapp. 

 
2. DO OBJETO 

 
2.1 O objeto é o licenciamento do uso e o suporte técnico ao USUÁRIO do CAFIC em 

uma das modalidades, conforme especificação acima e disponível no Portal de Negócios 
da HISYSTEM. A Licença concede ao USUÁRIO o direito não exclusivo, por prazo 
indeterminado e de caráter intransferível, de usar o CAFIC no processamento de seus 
dados empresarias. 
 

3. DA REMUNERAÇÃO E OUTRAS CONDIÇÕES 
 

http://www.hisystem.com.br/


3.1 Pela licença de uso e suporte técnico ao CAFIC, o USUÁRIO pagará a 
HISYSTEM, os valores definidos conforme modalidade selecionada e disponível no Portal 
de Negócios da HISYSTEM. 

 
3.2 As renovações de licença deverão ocorrer depois de transcorrido 1 (um) ano do 

primeiro licenciamento.   
 

3.3 O USUÁRIO deverá realizar o pagamento da licença utilizando um dos seguintes 
meios: 

a) Depósito em contas bancárias disponibilizadas pelos consultores da 
HISYSTEM; 

b) Boleto Banco INTER, enviado para o e-mail informado à HISYSTEM; 
c) PagSeguro disponível no Portal de Negócios da HISYSTEM;  

 
3.4 Após realização do pagamento, o USUÁRIO deverá preencher o formulário 

Dados para Licenciamento, disponível no Portal de Negócios da HISYSTEM e enviar o 
comprovante de pagamento ao setor financeiro da HISYSTEM. Comprovado o 
pagamento, será imediatamente disponibilizada a licença ao USUÁRIO, com segurança e 
agilidade;  

 
3.5 Para efetuar a renovação da licença, o USUÁRIO será instruído pelos 

consultores da HISYSTEM por meio do Suporte Técnico, sobre como proceder e efetuar o 
pagamento do valor referente à renovação. 

 
4.  ATUALIZAÇÃO 

 
4.1. A atualização por parte da HISYSTEM compreende: 

 
4.1.1. Correção de falhas do CAFIC, substituindo por versão corrigida. 

 
4.1.2. Atualização tecnológica do CAFIC, fornecendo as novas versões 

disponibilizadas com alterações, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho. 
 

4.1.3. Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no CAFIC, 
liberadas periodicamente, no tratamento dos assuntos abrangidos pelo CAFIC. 
 

4.2. Todas as versões liberadas pela HISYSTEM serão colocadas à disposição do 
USUÁRIO sem ônus adicional, com exceção dos encargos de transporte, sendo 
disponibilizadas via redes de computadores (Internet), para acesso direto a ser feito 
também pelo próprio USUÁRIO. O USUÁRIO deverá homologar a nova versão em base 
teste, antes da utilização da mesma em base normal de produção. 
 

4.3. As implementações e/ou alterações no CAFIC, sugeridas pelo USUÁRIO, serão 
objeto de acerto financeiro à parte, por aditivo contratual ou documento assinado pelas 
partes. 
 

5. SUPORTE TÉCNICO 
 

5.1. O suporte técnico compreende o atendimento ao usuário para acompanhamento 
do bom funcionamento do CAFIC e será prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira 
– das 09h às 11h e das 14h às 17h –horário de Brasília - exceto feriados nacionais, por 



meio do Portal de Negócios da HISYSTEM (preferencialmente), e ainda pelo aplicativo 
Whatsapp ou e-mail, conforme a modalidade de licenciamento. 
 

5.2. Para a validade do atendimento pelo SUPORTE TÉCNICO de acordo com este 
TERMO, o USUÁRIO deverá comunicar à HISYSTEM, com detalhes e precisão, a 
descrição do(s) problema(s) ou pendência(s) relativas ao CAFIC, fazendo tal 
comunicação por escrito quando a relevância do problema e as circunstâncias assim o 
exigirem; 
 

5.3. Solicitações de atendimento feitas pelo usuárioserão avaliadas pela HISYSTEM e 
constatada a necessidade de deslocamento do técnico, o usuário deverá previamente 
descrever o problema observado, programas e arquivos envolvidos, o dia e horário de 
disponibilidade dos profissionais envolvidos e dos equipamentos. Esses atendimentos 
exigem reembolso de despesas de viagem (deslocamento, estada e alimentação), 
previamente solicitados e autorizados pelo USUÁRIO. 
 

5.4. Não se compreende como SUPORTE e devem ser remunerados de acordo com o 
valor de hora técnica negociados por orçamento específico: 
 

a) Correções de erros, ou recuperação de arquivos, provenientes de operação e uso 
indevido do CAFIC, de falhas do equipamento, ou do sistema operacional, ou da 
instalação elétrica ou de erros em outros programas do USUÁRIO; 

b) Serviços de atualização ou conversões dos CAFICs e/ou da base de dados do 
USUÁRIO, assim como de instalação, configuração e administração de banco de 
dados; 

c) Serviços de atualização ou suporte técnico às customizações do USUÁRIO; 
d) Desenvolvimento e/ou alterações de funcionalidades específicas no CAFIC, de 

interesse do USUÁRIO; 
e) Treinamento de usuários do CAFIC. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
6.1. Compromete-se o USUÁRIO a manter controle sobre os produtos gerados pelo 

CAFIC, informando à HISYSTEM, quaisquer falhas ou problemas com os mesmos. 
Compromete-se a HISYSTEM a tomar as medidas corretivas cabíveis, tão logo seja 
notificada por escrito de alguma falha no SOFTWARE. A HISYSTEM não se 
responsabiliza pelos resultados produzidos pelo CAFIC, quando for afetado por algum tipo 
de programa externo, por falha de operação, mau uso, ou uso incorreto do SOFTWARE, 
ou decorrente de causas externas, como falhas no hardware, falta de energia, instalação 
indevida, ou má configuração do sistema operacional. 
 

6.2. Deverá o USUÁRIO disponibilizar recursos materiais e humanos necessários à 
instalação e habilitado(s) para a operação do sistema, e prover, sempre que ocorrerem 
quaisquer problemas com o CAFIC, toda a documentação, relatórios e demais 
informações, cooperando efetivamente com a operação de instalação, customização, 
implantação ou manutenção desenvolvida. 

 
6.3. A HISYSTEM prestará assistência ao USUÁRIO solucionando dúvidas na 

implantação e durante o processamento do sistema. Quando a solicitação de atendimento 
for na sede do USUÁRIO, a HISYSTEM poderá se ressarcir de despesas e cobrar pelos 
serviços realizados. O USUÁRIO compreende e concorda que solicitações 



extemporâneas de modificações nos padrões previamente definidos atrasam 
desenvolvimento de etapas do cronograma dos trabalhos, bem como no esforço a ser 
aplicado para a conclusão do projeto. 

 
6.4. A HISYSTEM manterá em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a realizar 

os serviços. 
 
6.5. O USUÁRIO não assumirá quaisquer responsabilidades trabalhistas e não estará 

sujeito ao pagamento de encargos sociais de quaisquer tipos, pelo fato de técnicos da 
HISYSTEM prestarem serviços nas dependências do USUÁRIO. 

 
7. GARANTIAS 
 
7.1. O CAFIC é garantido pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de geração 

da licença, e depois desse período, permanentemente enquanto houver o licenciamento e 
suporte técnico ativo, e adimplente dos valores devidos pelo USUÁRIO. 
 

7.2. A garantia, durante a vigência deste, compreende os serviços de atualização e 
substituição do CAFIC. A HISYSTEM garante o funcionamento do SISTEMA, de acordo 
com as especificações e características contidas na descrição de cada uma das 
modalidades do CAFIC. 

 
7.3. As garantias não abrangem problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de 

decisões tomadas com base em informações extraídas do CAFIC, assim como não 
abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia no uso 
do CAFIC pelo USUÁRIO, seus empregados ou prepostos, assim como, problemas 
provenientes de caso fortuito ou força maior previsto no Novo Código Civil. 

 
7.4. O USUÁRIO deve proceder todos os atos necessários de conferência de dados, 

evitando o que acredita ser fonte de erro ou de dano, respondendo pela omissão, inércia 
e imprudência, cabendo-lhe a responsabilidade pela gestão administrativa, econômica, e 
fiscal, respondendo pelo modelo de uso, incluindo as perdas e danos, lucros cessantes, 
perda de informações, ou outros prejuízos decorrentes de uso do sistema. 
 

7.5. A HISYSTEM disponibiliza avaliação da versão completa por 30 dias, e por isso 
se resguarda no direito de não efetuar ressarcimento de licença referente à aquisição das 
licenças CAFIC STANDARD e CAFIC PPREMIUM. 
 

7.6. A HISYSTEM garante o funcionamento do CAFIC desde que: 
 

a) Mantenha-se corretamente instalado; 
b) Seja atendida a configuração mínima de hardware e software exigida pelos 

SISTEMAS de propriedade da HISYSTEM; 
c) Seja feito uso adequado do CAFIC e de suas ferramentas de tecnologia, 

recursos de sistemas/implementações, devidamente instaladas e configuradas 
por intermédio de profissionais devidamente credenciados pela HISYTEM. 
 

7.7. O USUÁRIO é responsável pela segurança dos arquivos relacionados com o 
CAFIC, bem como pela boa utilização das técnicas operacionais de trabalho, incluindo 
cópias de segurança (back-ups), providenciadas por ferramenta disponibilizada pelo 



gerenciador de banco de dados e com uso de mídia adequada para armazenamento dos 
dados. 

 
7.8. A HISYSTEM não fornece garantia a programas de terceiros, que interajam, com 

o CAFIC. 
 
7.9. É de responsabilidade do CLIENTE: 
 

a) Controle do cadastro de usuários do Sistema e/ou de Banco de Dados, com 
suas respectivas permissões de acesso e senhas; 

b) Manter profissionais, pessoas devidamente capacitadas e treinadas para 
operar o sistema. 
 

8. DIREITO DE PROPRIEDADE 
 

8.1. Os nomes, marcas e logotipos da HISYSTEM ou de terceiros, existentes no 
SOFTWARE a que se refere este TERMO, não poderão ser adulterados ou modificados, 
bem como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, doação, locação ou de 
qualquer forma ser transferidos ou transmitidos onerosa ou gratuitamente, a não ser com 
prévia e expressa anuência da HISYSTEM. 
 

8.2. Qualquer outra cópia do sistema objeto deste TERMO, além da CÓPIA DE 
RESERVA (“backup”), Contingência, de Testes ou Treinamento, será considerada cópia 
não autorizada e, sua existência, dentro ou fora do ambiente do USUÁRIO, será uma 
violação aos direitos de propriedade, sujeitando-se o USUÁRIO às penalidades previstas 
em legislação específica. 
 

8.3. A infração à cláusula 8.2 autoriza a HISYSTEM a cobrar do USUÁRIO o valor 
correspondente ao preço atualizado do CAFIC, multiplicado pelo número de cópias 
reproduzidas sem autorização, sem que isto legitime a operação, por outras indenizações, 
ressarcimentos e sanções previstas na legislação pertinente. 
 

8.4. Implementações feitas no CAFIC, a qualquer tempo, pela HISYSTEM, a pedido 
ou não do USUÁRIO, são propriedades da HISYSTEM, ficando incorporadas ao CAFIC, 
não podendo o USUÁRIO reivindicar direitos pecuniários, de uso, comercialização ou 
autorais. 
 

8.5. Todos os softwares e programas liberados pela HISYSTEM no presente e no 
futuro, classificados como recursos de sistemas/implementações, abrangendo o universo 
de geradores, produzidos pela HISYSTEM ou por ela adquiridos de terceiros, somente 
poderão ser utilizados para os fins a que se destinam os SOFTWARES/SISTEMAS ora 
adquiridos pelo USUÁRIO, objeto deste TERMOe enquanto persistir o Licenciamento e 
Suporte Técnico ativo e adimplente. 
 
 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1. A Licença de Uso do CAFICe suporte técnico ao CLIENTE, previsto na cláusula 2 
– DO OBJETO vigorará por prazo de 12 meses, renovados automaticamente, após 
contato do USUÁRIO com os consultores da HISYSTEM por meio do suporte técnico.  
 



9.2. Considerar-se-á rescindido este TERMO por qualquer das partes e a qualquer 
tempo, desde que ocorridas uma das seguintes hipóteses: 
 

a) Inadimplemento das obrigações, cláusulas e condições, ou, ainda, habitual 
impontualidade, na liquidação dos compromissos financeiros, pela outra parte; 

b) Se quaisquer das PARTES requererem recuperação, dissolução ou liquidação 
judicial ou extrajudicial, tornar-se insolvente, ou tiver falência, recuperação judicial 
ou extrajudicial decretada, mesmo que requerida por terceiros. 

 
9.3. Qualquer tipo de informação cadastral e/ou do sistema, entre as partes, deverá 

ser feita de forma expressa e pode ser utilizado um meio eletrônico, desde que 
comprovada sua entrega inequivocamente. 
 

9.4. A HISYSTEM está autorizada a divulgar, a qualquer tempo, em home-pages ou 
outros meios e mídias, sem direito a remuneração, que o USUÁRIO é um CLIENTE seu e 
utiliza seus produtos. 
 

9.5. A HISYSTEM poderá independentemente de autorização, notificação, 
interpelação judicial ou extrajudicial ao USUÁRIO e a qualquer tempo, ser objeto de 
alienação, fusão, incorporação ou cisão, no todo ou em parte, a terceiro ou a empresa 
filiada sua, ou coligada, ou controladora, ou controlada ou subsidiária, cuja transferência 
dos direitos e obrigações descritas no presente TERMO serem operadas 
automaticamente mediante comunicação ao USUÁRIO com integral cumprimento das 
condições e cláusulas nela inseridas. 
 

9.6. A HISYSTEM declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida 
de licenciar o uso do softwareobjeto deste TERMO e que a licença aqui pactuada não 
infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de 
terceiros assim como preceitos legais nacionais ou estrangeiros. 
 

9.7. As disposições constantes deste TERMO prevalecerão sobre quaisquer outros 
entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos anteriores. 
 

9.8. A dar prosseguimento com a instalação o USUÁRIO concorda plenamente com 
todas as disposições constantes neste TERMO.  
 
 
Atualização: 09/abril/2018 
 
 
HISYSTEM SOFTWARES 
 

 
 
Portal de Negócios: www.hisystem.com.br 
 
 

http://www.hisystem.com.br/

