
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CERTO-MEI PARA 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI’S) 

 

Se você não concorda com as informações e condições abaixo, não use este 

aplicativo, pois a sua permissão para utilização está condicionada a aceitação de 

todas as condições especificadas.  

Se sua empresa NÃO está enquadrada no regime tributário Microempreendedor 

Individual (MEI), conforme disciplina a Lei Complementar nº 128/2008 que alterou a 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), você não 

tem permissão para utilizar o Sistema CERTO-MEI.   

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1.1 A HISYSTEM Softwares credenciada como revendedor autorizado da CERTO 
SISTEMAS EIRELI EPP LTDA (CERTO SISTEMAS) tem a seguinte atuação: 

 
1.1.1 Revenda do Sistema CERTO-MEI, com a garantia de procedência da 

CERTO SISTEMAS; 
 

1.1.2 O LICENCIANTE recebe o atendimento e garantias promovidas pela CERTO 
SISTEMAS; 
 

1.1.3 A HISYSTEM Softwares está apta a promover instalação, atendimento e 
suporte técnico do Sistema CERTO-MEI. 
 

2. LICENÇA DE USO E GARANTIA 
 

2.1 Este Termo de Licença é um contrato entre a CERTO SISTEMAS e V. Sa. 

Usuário Final (LICENCIADA) identificado no formulário da página ‘Ficha cadastral para 

geração de licença’ e armazenado no banco de dados da HISYSTEM Softwares e, ao 

ter feito o download e a instalação do sistema objeto deste contrato, reconhece ter lido 

e aceito esses termos. Se a LICENCIADA não aceitar os termos desse contrato, não 

poderá utilizar o software, deverá imediatamente desinstalar o sistema. 

2.2 A CERTO SISTEMAS pode enviar ou receber informações deste software 

depois de instalado para fins de atualização automática, liberação ou bloqueio de 

módulos adicionais, estatísticas de uso ou ainda para extrair informações de 

desempenho do software instalado.  

 

3. REGISTRO DO SISTEMA 
 

3.1 O sistema CERTO MEI não necessita de registro, seja on-line ou através de 

ligação telefônica ou até mesmo através do envio de um possível cartão de registro, 



porém, pode exigir que os dados do sistema instalado estejam registrados no servidor 

da CERTO SISTEMAS. 

 

4. TRANSFERÊNCIA 
 
4.1 É vedado, em qualquer circunstância, transferir, ceder, ainda que 

gratuitamente, alugar, doar, emprestar, arrendar ou vender para outro usuário, pessoa 

física ou jurídica, o programa objeto desse contrato, sem o consentimento prévio e 

expresso da CERTO SISTEMAS. 

 

5. ESCOPO DA LICENÇA 
 
5.1 O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece a 

LICENCIADA alguns direitos de uso do software. A CERTO SISTEMAS se reserva 

todos os outros direitos.  

5.2 A LICENCIADA só poderá usar o software conforme expressamente 

permitido neste contrato. Assim, é vedado à engenharia reversa, descompilação ou 

desmontagem do software, alugar, doar, transferir, ceder, arrendar, emprestar, 

modificar, traduzir, adaptar, criar obras derivadas baseadas no programa sem o 

consentimento expresso da CERTO SISTEMAS, é expressamente proibida à 

reprodução parcial ou total de qualquer material fornecido, para qualquer finalidade, 

gratuita ou onerosa. 

 

6. DO SUPORTE TÉCNICO 
 

6.1 O suporte técnico compreende o atendimento a LICENCIADA para 

acompanhamento do bom funcionamento do CERTO-MEI e será prestado pela 

HISYSTEM Softwares 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 por meio do aplicativo WhatsApp 

telefone ou e-mail. 

6.2 Para a validade do atendimento pelo SUPORTE TÉCNICO de acordo com este 

CONTRATO, a LICENCIADA deverá comunicar à HISYSTEM Softwares, com 

detalhes e precisão, a descrição do(s) problema(s) ou pendência(s) relativos ao 

CERTO-MEI, fazendo tal comunicação por escrito quando a relevância do problema e 

as circunstâncias assim o exigirem. 

6.3 Solicitações de atendimento feitas pela LICENCIADA serão avaliadas pela 

HISYSTEM Softwares e constatada a necessidade de deslocamento do técnico, a 

LICENCIADA 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 pela 

LICENCIADA. 

6.4 Não se compreendem 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 CERTO-MEI, de falhas do equipamento, ou 
do sistema operacional, ou da instalação elétrica ou de erros em outros 
programas da LICENCIADA; 

b) Serviços de atualização ou conversões do CERTO-MEI e/ou da base de dados 
da LICENCIADA, assim como de instalação, configuração e administração de 
banco de dados; 

c) Treinamento de usuários da LICENCIADA do CERTO-MEI. 
 
 
 

7. DA VIGÊNCIA 
 

7.1 Este contrato permanecerá em vigor por prazo indeterminado, porém será 

considerado automaticamente rescindido, independente de notificação por parte da 

CERTO SISTEMAS, em caso de violação por parte da LICENCIADA, pessoalmente ou 

na pessoa de seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus termos e 

condições, podendo a CERTO SISTEMAS, como lhe faculta a lei, requerer 

judicialmente a cobrança de indenizações por prejuízos e violação de Direitos 

Autorais.  

7.2 A CERTO SISTEMAS se reserva no direito de exigir que o usuário do 

programa, objeto deste contrato, atualize o programa com upgrades ou novas versões 

que serão comercializadas e/ou disponibilizadas pela CERTO SISTEMAS com objetivo 

de manter seu software atualizado nos termos da legislação vigente. A não atualização 

(aquisição e instalação de upgrades/novas versões) por parte da LICENCIADA 

implicará na suspensão dos serviços de suporte técnico, e a CERTO SISTEMAS 

poderá bloquear o uso desta licença. Os serviços acima descritos serão restabelecidos 

em até 05 (cinco) dias após a atualização (aquisição e instalação de upgrades/novas 

versões) por parte da LICENCIADA, usuário final. Salienta-se que a não 

atualização/instalação de versão que atende a legislação vigente caracteriza 

descumprimento da lei e consequentemente esse contrato estará suspenso 

automaticamente e o programa deverá ser desinstalado do computador. 

 

8. DAS GARANTIAS 
 

8.1 O CERTO MEI 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 pela 

LICENCIADA. 



  8.2 A garantia, durante a vigência deste, compreende os serviços de 

atualização e substituição do CERTO MEI. A CERTO SISTEMAS garante o 

funcionamento do SISTEMA, de acordo com as especificações e características 

contidas na descrição de cada uma das modalidades do CERTO MEI. 

 8.3 As garantias não abrangem problemas, erros, danos ou prejuízos advindos 

de decisões tomadas com base em informações extraídas do CERTO MEI, assim 

como não abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou 

imperícia no uso do CERTO MEI pela LICENCIADA, seus empregados ou prepostos, 

assim como, problemas provenientes de caso fortuito ou força maior previsto no Novo 

Código Civil. 

8.4 A LICENCIADA 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. 

8.5 A HISYSTEM Softwares disponibiliza versão de avaliação, e por isso se 

resguarda no direito de não efetuar ressarcimento de licença referente à aquisição das 

licenças CERTO MEI.  

8.6 A CERTO SISTEMAS garante o funcionamento do CERTO MEI, com o 

acompanhamento e suporte técnico da HISYSTEM Softwares, desde que: 

a) Mantenha-se corretamente instalado; 
b) Seja atendida a configuração mínima de hardware e software exigida; 
c) Seja feito uso adequado do CERTO MEI e de suas ferramentas de 

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

 

8.7 A LICENCIADA é responsável pela segurança dos arquivos relacionados 

com o CERTO MEI, 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. 

8.8 A HISYSTEM Softwares não fornece garantia a programas de terceiros, 

que interajam, com o CERTO MEI. 

8.9 É de responsabilidade da LICENCIADA: 

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. 

 

 



9. DA RESPONSABILIDADE 
 

9.1 A HISYSTEM Softwares e CERTO SISTEMAS bem como todos os 

colaboradores que criaram, comercializaram, entregaram ou transportaram não são 

responsáveis por lucros cessantes, interrupções de uso, interrupções de negócios, 

perda de informações, defeitos em equipamentos, sistema operacional ou periféricos 

ou por quaisquer danos, diretos ou indiretos, causados pelo uso, ou da impossibilidade 

de uso do programa, mesmo que a HISYSTEM Softwares e CERTO SISTEMAS já 

tenham sido alertadas. 

9.2 A HISYSTEM Softwares e CERTO SISTEMAS não se responsabilizam pelo 

software objeto deste contrato e não garantem seu desempenho e seu 

processamento, em acordo com o repassado pela equipe técnica, pois dentro de uma 

versão podem existir inúmeras atualizações, onde as mesmas nem sempre serão 

atualizadas e repassadas ao usuário do programa, e também pelo software depender 

de fatores externos, assim como não se comprometem a dar continuidade aos 

serviços de suporte técnico, caso o usuário utilize equipamento/plataforma de software 

inadequada ou plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricada fora das 

especificações comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por 

fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou que não acompanhe a 

evolução do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou 

que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não acompanhe o 

lançamento de novas versões do software. Salienta-se que o sistema sofre constantes 

atualizações, portanto é de responsabilidade única da LICENCIADA atualizar o 

software, objeto deste contrato para que o mesmo esteja atendendo a legislação 

vigente. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 A Rescisão iniciada por parte de LICENCIADA não lhe dá qualquer direito a 

devolução de valores. 

10.2 A LICENCIADA é a única parte responsável pela utilização do software, 

objeto deste contrato, e que a guarda de senhas, acessos, informações são exclusivas 

de LICENCIADA. 

10.3 A LICENCIADA é responsável por fazer backup dos dados, guardar o banco 

de dados com as informações, fornecer ao fisco quando solicitado arquivos, 

informações e demais documentos. 

10.4 Ao trocar de computador, fica a LICENCIADA responsável por desinstalar o 

software antes de repassar seu computador para outra empresa/pessoa. 

10.5 A HISYSTEM Softwares e CERTO SISTEMAS ficam isentas de qualquer 

dano ou reparo, caso constate mal uso, uso em desacordo com o orientado, 

equipamento com vírus, computador que tenha outros programas que não apenas o 

sistema operacional e o software CERTO MEI instalado. 



10.6 Toda e qualquer concessão ou tolerância por parte da HISYSTEM Softwares 

e CERTO SISTEMAS, relativamente às condições estabelecidas nesta licença de uso, 

será considerada apenas uma liberdade, não gerando, para LICENCIADA, direitos e 

obrigações, em hipótese alguma, no presente ou no futuro.  

 

11. DA CELEBRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 A LICENCIADA declara concordar e reconhecer que o presente contrato será 

considerado celebrado e formalizado, passando a vigorar entre as partes para todos 

os fins de direito.  

11.2 Do Foro 
 
11.2.1 As partes elegem de comum acordo para dirimir toda e qualquer demanda 

emergente do presente Contrato o Foro da Comarca de Poços de Caldas/MG, por 

mais privilegiado que outro seja. 

 


