
Licença de Software Freeware  

Condições Gerais 

A Dynamicca Soluções e Serviços, por meio destes termos regulamenta o uso dos 
serviços oferecidos por este (http://www.dynamicca.com.br) e dispõe sobre suas 
condições gerais. 
 

Termos de Uso  

Este Web Site contém software para ser baixado que não necessita de pagamento 
de qualquer taxa de licença. O dono dos direitos autorais e Licenciador ou o 
software que você baixou através deste site é de propriedade de Dynamicca 
Soluções e Serviços Ltda. Esta Licença Freeware é um contrato legal obrigacional 
entre o individuo que baixa o software (Você) e o Licenciador. 

Este Software é de direitos autorais e o dono dos direitos autorais reivindica 
qualquer direito exclusivo para tal software exceto no que for licenciado para os 
usuários de acordo com este documento e sujeito a estrita obediência aos termos 
desta licença de freeware.  

Esclarecemos que não capturamos quaisquer informações envolvidas no processo 

de transmissão da obrigação para os órgãos governamentais, para o uso do 

software é necessário que o USUÁRIO possua um certificado válido para esse fim, 

e que a DYNAMICCA não transmite, TOTAL ou PARCIALMENTE, esse conteúdo 

para qualquer estrutura que não seja o endereço determinado pela Receita 

Federal Brasileira, através do endereço http://sped.rfb.gov.br 

Embora uma taxa de licença não seja paga para o uso de tal software freeware 
isso não quer dizer que não há condições para o uso deste software. Como uma 
condição para conceder a voce uma licença para usar este software freeware que 
esta disponível neste site voce concorda com todos os seguintes termos e 
condições ao executar download e instalação deste software freeware. 

Se voce falhar em obedecer qualquer destes termos e condições colocadas neste 
sua licença para usar este software será imediatamente e automaticamente 
revogada sem qualquer notificação ou outra ação pelo dono dos direitos Autorais. 

Será concedido a voce uma licença não exclusiva para utilizar o software baixado, 
sujeito a obediência a todos os termos e condições desta licença de software 
freeware. 

É concedido a voce uma licença para a porção de objeto do software que pode ser 
lida por uma maquina. Voce não poderá modificar, melhorar, usar de engenharia 
reversa ou de outra forma alterar o software do seu atual estado de origem. 

 

http://sped.rfb.gov.br/


Voce não poderá distribuir, copiar, publicar, designar, vender, barganhar, conduzir, 
transferir, prometer, alugar ou conceder quaisquer outros direitos para o uso do 
software. 

Voce não terá nenhum direito de propriedade no e para o software. Voce está 
ciente e concorda que o licenciador retem todos os direitos autorais e todos os 
outros diretos de propriedade no e para o software referenciado. 

O uso do escopo desta licença estará livre de cobrança e nenhuma taxa de direito 
autorais ou taxas de licenciamento serão pagas por voce. O uso fora do escopo 
desta licença ira constituir no infringimento de direitos autorais. 

Voce aceita o Software Freware “DO JEITO QUE É” e com todas as suas 
funcionalidades básicas como está construído e suas possíveis falhas e nenhuma 
representação e garantias são feitas a voce em relação a qualquer aspecto do 
software. 

O licenciador recusa qualquer e todas as garantias expressas ou implícitas, 
relativas ao Software, incluindo mas não limitada a qualquer garantia ou adaptação 
para um proposito particular ou com proposito de venda. O licenciador não será 
responsável por quaisquer danos, prejuízos ou danos causados direta ou 
indiretamente pelo uso do software incluindo mas não litado a danos incidentais, 
consequências ou especiais. 

Esta licença de software freeware deverá ser interpretada sob pena as leis do 
Brasil. Voce concorda que todas as controvérsias pertinentes ao Software e/ou a 
este contrato será levada a corte. Voce por meio desta se submete a jurisdição de 
tal corte. Entretanto, as cortes federais localizadas em (Estado/Pais) terão 
jurisdição sobre alegação de direitos autorais trazidos pelo licenciador e voce por 
meio desta submete-se a jurisdição da corte federal localizada no Estado de São 
Paulo. 

A falha do licenciador em reforçar quaisquer direitos nessa ou seus direitos 
autorais no software não serão interpretados como tendo emendado este contrato 
ou fugido de quaisquer direitos do licenciador por meio desta ou sob a guarnição 
da lei federal estadual. 

O usuário (Voce) reconhece que não poderá exigir da Dynamicca indenização de 
qualquer natureza, supostamente, oriunda da falta de disponibilidade, continuidade 
e infalibilidade dos serviços oferecidos pela empresa. 

O uso do sistema é fornecido sem garantia implícita ou expressa quanto a erros, 
perda de informações ou qualquer outro evento causado pela má utilização por 
parte do usuário.  
 
O usuário se compromete a não utilizar o produto para meios ilícitos ou que 
prejudique interesse de terceiros, respeitando a ética, a moral e os bons costumes 
assim como com lei e regulamento local, estadual e nacional.  
 
O licenciador pode a qualquer tempo, suspender ou retirar a licença de uso caso 
haja desrespeito às regras de conteúdo aqui estabelecidas ou as normas legais 
em vigor, sem qualquer responsabilidade na utilização pelo cliente  



O licenciador, em hipótese alguma será responsável pelo conteúdo, não sendo, 
portanto, estas informações revisadas em momento algum. A responsabilidade 
pelas informações do SOFTWARE é sempre do usuário 
 
O usuário declara estar ciente que a Dynamicca não tem, nem terá, qualquer 
responsabilidade, perante o usuário ou a terceiros, pelos prejuízos, danos 
patrimoniais ou morais de qualquer natureza resultante da má utilização do 
sistema.  
 
O licenciador é isento de toda e qualquer responsabilidade, a qualquer titulo, modo 
e natureza, que reflita em prejuízo, perdas e danos, lucros cessantes ou 
emergentes, que sejam relacionados ao uso e/ou desempenho do SOFTWARE, 
decorrentes de problemas advindos dos equipamentos, instalações físico-
estruturais, incluindo, mas não se limitando às instalações elétricas, bem como 
manipulação/uso indevido por parte de usuários ou qualquer outro evento 
originado pelo usuário.  
 
O licenciador não se responsabiliza pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, 
assim compreendido o fato natural ou humano que, de forma imprevisível e 
inesperada, possa(m) acarretar problemas ao funcionamento do programa, num 
futuro próximo ou remoto, já que o desenvolvimento tecnológico é extremamente 
dinâmico.  


