
LI �CROS 
TERMO DE USO E CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE 

JUR 01/19 

Última modificação em: 22/04/19 

CONSIDERANDO QUE: 

1. A LINCROS SOLUÇÕES EM SOFlWARE S.A, sociedade de ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº
15.465.026/0001-82, com sede estabelecida em Blumenau (SC), na rua São Paulo, nº 640, 1º andar, bairro Victor Konder. CEP:89-
012-000. Santa Catarina;

li. LINCROS TECH SOLUÇÕES EM SOFlWARE EIRELI, nome fantasia LINCROS TECH, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 10.348.941/0001-74, subsidiária integral, com sede na Rua Ângelo Dias, nº 220, sala 209, localizada na cidade de 
Blumenau, no estado de Santa Catarina. CEP 89010-020; 

Ili. Ambas acima qualificadas, doravante serão designadas apenas LINCROS, são devidamente representadas por Gilson 
Chequetto, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF de nº 005.665.669-66, residente e domiciliado (em razão da segurança

da integridade física e privacidade, maiores detalhes serão omitidos. Porém constam no Estatuto e Contrato Social das empresas 

qualificadas), no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina; 
IV. A PLATAFORMA LINCROS é constituída pelo conjunto de soluções (softwares) destinadas à gestão logística inteligente, é

disponibilizada por meio de contrato de licença de uso de software e operada em nuvem (c/oud computing). Está protegida pela 
legislação pertinente à propriedade industrial, ao direito autoral, ao sigilo de negócios e por tratados internacionais. Logo, este 
instrumento não confere nenhum direito ao CONTRATANTE sobre os referidos softwares, al_ém dos que foram estabelecidos no 
presente CONTRATO. Deste modo, reserva para si o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, atualizar ou alterar 
qualquer dispositivo do presente Termo. Ressalte-se que, se assim o fizer, publicará o presente Termo modificado no Site e notificará 
o USUÁRIO de quaisquer alterações que, a critério da LINCROS, afetem materialmente o presente Termo. O uso contínuo da
PLATAFORMA LINCROS e/ou soluções (softwares) contratados individualmente, após a realização das referidas alterações
caracterizará o consentimento do USUÁRIO em relação a tais mudanças.

V. O escopo é detalhado no TERMO DE ACEITE E CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO (TAC} cujas soluções são delineadas de
forma peculiar após o aceite da Proposta Comercial e Especificações Técnicas (PEC), pelo CONTRATANTE; 

VI. As partes, de comum acordo, poderão acrescer ao objeto da contratação, mediante nova proposta comercial ou se serviços
que resultará no Termo Aditivo à Contratação de Licenciamento (TAD); 

VII. Após a assinatura do TAC, o CONTRATANTE, terá direito a Licença de Uso do Software que perdurará, somente, durante a
vigência deste CONTRATO; 

VIII. O Termo "USUÁRIO" se refere à pessoa física ou jurídica que tenha acesso permitido, pelo CONTRATANTE, à PLATAFORMA
LINCROS ou demais softwares licenciados pela LINCROS. 

IX. O USUÁRIO, desde já, declara ter plena capacidade civil para se submeter às condições do presente Termo e para cumprir
as obrigações dele decorrentes, portanto, declara e garante que possui a autoridade e autonomia para vincular o presente Termo 
ao CQNTRATANTE, pessoa ou entidade legal que estiver representando; 

X. O CONTRATANTE é responsável por regularmente rever a versão mais atual dos Termos de Uso e Contratação, que
atualmente se encontra disponível no seguinte endereço: www.lincros.com. Sempre que a LINCROS modificar qualquer dispositivo 
do presente Termo, a LINCROS irá atualizar a data da "Última modificação", acima. (verificar quando irá para o site da LINCROS). 

NOMENCLATURAS: 

✓ PLATAFORMA LINCROS: Plataforma virtual composta por softwares, de propriedade da LINCROS e de terceiros, destinados
à gestão logística inteligente cujas especificações estão relacionadas na Proposta Comercial e Especificações Técnicas (PEC). A 
referida Plataforma, bem como os softwares que a compõem ou operam individualmente, são licenciados pela LINCROS, para o uso 
do CONTRATANTE, nos termos deste CONTRATO. Estão incluídos no conceito de PLATAFORMA LINCROS e soluções (softwares)

independentes todos os recursos de mídia de armazenamento dos softwares, manuais e documentações, fornecidos pela LINCROS; 
✓ Soluções (softwares) independentes: TMS LINCROS, Router (Roteiriador), Gestão de Entregas, Monitoramento Logístico,

Gestão de Frotas, Controle de Jomada e o E-DOCS; 
✓ TAC: Termo de Aceite e Contratação de Licença de Uso de Software;
✓ TAO: Termo Aditivo à Contratação de licenciamento;
✓ Customização: Implementação de modificações e funcionalidades na PLATAFORMA LINCROS e/ou soluções (softwares) que

a compõem ou operam de forma independente, para atender solicitações ou necessidades específicas do CONTRATANTE, conforme 
as condições previstas neste CONTRATO; 
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