TERMO DE USO
WORKIT
Este é o documento que trata da nossa relação. Antes de começarmos gostaríamos que você
soubesse um pouco melhor como tudo funciona.

[!], pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº. [!], com sede na
[!], na cidade de [!], Estado do [!], CEP [!] (o “Usuário”);
Por favor, coloque seus dados aqui. A partir de agora, você será identificado como “Usuário”.

WORK IT [!] LTDA, sociedade limitada em constituição perante à Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul, estabelecida na Avenida São Pedro nº 1001, conjunto 204, bairro São
Geraldo, Porto Alegre/RS, CEP 90.230-122.
Para que você saiba mais a nosso respeito. Somos uma empresa de tecnologia com sede em
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Usuário e WorkIt, isoladamente denominadas como “Parte” e conjuntamente como “Partes”
resolvem firmar o presente Termo de Uso do Software WorkIt (o “Termo”) conforme cláusulas e
condições que seguem:
Um resumo de como vamos nos identificar daqui em diante.
1.
Condições Gerais
1.1. O objetivo do Termo é estabelecer as condições e obrigações entre as Partes em razão da
utilização do software Workit (o “Software’) pelo Usuário.
1.2. O Software será fornecido ao Usuário em caráter gratuito pela modalidade “Standard” para
uso e testes do Software sob os termos e condições abaixo estabelecidos.
Você está recebendo o direito de utilizar nosso Software gratuitamente conforme as regras desse
Termo.

1.

Funcionalidade

2.1. O Software possibilita inserção, acompanhamento e gerenciamento de fluxo de chamados do
Departamento de Tecnologia da Informação (o “TI”) e será disponibilizado para o Usuário por
tempo indeterminado.
Você sabe para que serve nosso Software? Ele permite que você acompanhe e gerencie a
atuação do seu departamento de TI.

3.

Acordo de Uso

3.1. A disponibilidade do Software ficará habilitada em caráter de parceria no intuito de
desenvolvimento do Software. Em razão disso, não haverá remuneração por parte do Usuário,
durante a vigência do Termo.
Para que possamos aperfeiçoar ainda mais nosso Software, estamos fazendo essa parceria com
você e não lhe cobraremos nada pela utilização deste Software na modalidade Stardard. Apenas
lembre-se de nos dar seu feed back. Isso é muito importante para nós!

4.

Direitos autorais

4.1
De acordo com as disposições contidas nas Leis 9.609/98 e 9.279/1996, as Partes
convencionam que os materiais desenvolvidos durante este Termo (fontes, programas de
computador, manuais, projetos, softwares, atualizações, novos produtos, novas funcionalidades,
dentre outros) serão de propriedade exclusiva da WorkIt.
4.2.
O Usuário reconhece que todos os direitos de propriedade intelectual sobre os produtos,
serviços e/ou funcionalidades relacionados ao Software, diagnósticos, metodologia, material
educacional e de treinamento, livros, catálogos e folhetos (os “Materiais”), bem como suas
atualizações, alterações e traduções pertencem unicamente à WorkIt ou a terceiros que lhe
tenham cedido tais direitos.
4.3.
Qualquer alteração realizada no Software ou nova funcionalidade agregada a este, mesmo
que sugerida ou solicitada pelo Usuário, e independente da mesma ter remunerado a WorkIt para
tal fim, continuará sendo de propriedade intelectual da WorkIt, cabendo-lhe exclusivamente o
direito de uso, cessão ou licenciamento.
4.4.
O Usuário concorda em não copiar, traduzir ou alterar qualquer desses Materiais, a menos
que expressamente autorizado, por escrito, pela WorkIt. Ainda assim, todo e qualquer direito de
propriedade sobre traduções e modificações desses itens pertencerão exclusivamente à WorkIt.
4.5.
Na hipótese do Usuário divulgar cópias de quaisquer Materiais de propriedade da WorkIt
em desacordo com as cláusulas deste Termo, a WorkIt reserva-se o direito de imediatamente
rescindir este instrumento, sem prejuízo da responsabilidade pelas perdas e danos ocasionados à
parte lesada.
Fique à vontade ao utilizar nosso Software, mas respeite nossos direitos sobre ele. Lembre-se que
ele é resultado de muito trabalho e dedicação. Vamos seguir trabalhando para melhorá-lo para
você, mas essas melhorias também são de propriedade da WorkIt. Lembre-se de não reproduzir
cópias desse Software. Se isso for feito, poderemos interromper essa parceria com você.

5.

Restrições

5 .1. As Partes, seus respectivos representantes e contratados, administradores, empregados,
prestadores de serviços, consultores e terceiros comprometem-se a manter sigilo acerca de todos
os documentos e informações, quer comerciais, técnicas, legais e/ou financeiras, relacionadas ao
presente Termo (as “Informações Confidenciais”) fornecidas por qualquer das partes,
relativamente ao presente Termo ou de qualquer outra forma relacionadas a este, sob pena de
indenização moral e material pela falta de sigilo, as quais serão apuradas judicialmente.
5.2.
As Informações Confidenciais incluirão, dentre outros, os segredos, conhecimentos
técnicos, registros, relatórios, especificações, dados técnicos, fórmulas, análises, estudos,
propostas e interpretações das Partes, bem como informações comerciais, contratuais, jurídicas e
financeiras, incluindo, dentre outras, as análises de mercado, identificação e informações de
clientes efetivos ou potenciais, contratos de investimento e desenvolvimento de projetos, cartas de
intenção, memorando de entendimento, orçamentos de desenvolvimento, termos e minutas de
projeto; contratos, modelos e propostas de financiamento; bem como quaisquer avisos, notas
explicativas, avaliações, recomendações ou propostas e materiais relacionados a quaisquer dos
itens acima, e ainda, planos, estratégias, custos, usos, aplicações de serviços e resultados de
investigações ou experimentos, política de preços, informações financeiras, métodos de negócios,
manuais de procedimento e/ou diretrizes, processos de treinamento e recrutamento,
procedimentos contábeis, situação e conteúdo de contratos celebrados entre as Partes e
terceiros, métodos, técnicas, novas funcionalidades, atualizações e manutenção utilizada,

desenvolvida, investigada, conduzida ou alienada pelas partes, desde que não disponíveis ao
público e mantidos em sigilo pelas Partes.
5.2.1. Não viola o acordo de confidencialidade a divulgação, pela WorkIt, de dados sobre o
Software e sua utilização, tais como as quantidades de chamados e número de técnicos utilizando
o sistema, desde que não sejam divulgados dados pessoais do Usuário, tais como nome, senhas
ou outras informações pessoais inseridas no Software.
5.3.
Caso qualquer das Partes seja judicialmente obrigada a divulgar qualquer informação
integrante das Informações Confidenciais, a Parte obrigada deverá prontamente enviar à outra
parte notificação escrita a esse respeito, de forma que essa tenha tempo hábil para, quando for o
caso, propor a defesa cabível, a medida cautelar ou outro recurso apropriado, a fim de evitar a
necessidade de divulgação das Informações Confidenciais, na sua parte ou totalidade.
5.4.
O compromisso de confidencialidade perdurará por 5 (cinco) anos após o término deste
Termo, devendo ser mantido o sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em
decorrência deste Termo.
Nessa nossa parceria podemos acabar tendo conhecimento de informações que sejam
confidenciais e não que possam ser divulgadas a outras pessoas. Vamos combinar de não
divulga-las, ok? Pode ficar tranquilo que também não divulgaremos qualquer dado pessoal seu
que venha a ser inserido no Software. Caso isso ocorra, poderá ocasionar prejuízos a você e a
nós.

6.

Prazo e Rescisão

6.1. Este Termo entra em vigência na data constante abaixo e vigorará por prazo indeterminado.
6.2. Fica estabelecido que por solicitação de qualquer uma das Partes envolvidas, a parceria
poderá ser encerrada a qualquer tempo, desde que haja notificação prévia de 60 (sessenta) dias.
6.3. No caso de término da parceria firmada, os dados inseridos pelo Usuário no Software serão
exportados pela WorkIt e entregues ao Usuário no formato CVS (Comma Separeted Value) em um
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do término da parceria.
Essa nossa parceria não tem prazo para acabar, mas caso você ou a WorkIt queira encerrar a
parceria, basta avisar 60 dias antes. Quando acabar, prometemos devolver todas as informações
que você inseriu no programa.

7.

Limitação de Responsabilidade

7.1. Em hipótese alguma a WorkIt terá responsabilidade perante o Usuário por quaisquer lucros
cessantes ou por quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais, punitivos ou conseqüentes,
seja qual for a respectiva causa, seja ela de natureza contratual, por ato ilícito ou baseado em
qualquer outra teoria de responsabilidade.
7.2. A WorkIt não tem obrigação de desenvolver ou implementar as melhorias ou correções
propostas pelo Usuário.
7.2.1. Caso a melhoria sugerida seja aceita e/ou utilizada pela WorkIt ou ainda incorporada no
Software como default, não terá o Usuário qualquer direito em razão da melhoria realizada.
7.2.2. Fica o Usuário ciente e concorda que não haverá prazo específico para a execução da
melhoria citada acima.

O Software é totalmente funcional, do contrário não recomendaríamos você usá-lo, mas vamos
seguir trabalhando para melhorá-lo cada vez mais. Queremos muito que você nos diga como
podemos melhorar o Software, mas não podemos nos obrigar a aceitar todas as sugestões que
você nos apresentar.

8.

Foro

8.1. As partes elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS como o único competente
para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente Termo.
E por estarem acordadas, as Partes firmar o presente Termo e 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença de 2 (duas) testemunhas.
Caso haja algum problema judicial, ele deverá ser resolvido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil.

