CONTRATO DE LICENÇA DE USO GRATUITO E NÃO EXCLUSIVO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR MOS.NET

A Hiter Controls Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 24.743.237/0001-20, doravante
denominada “Hiter” ou “Licenciante”, detentora dos direitos do software MOS.NET com todos
os direitos a ela reservados e

O usuário do software MOS.NET, doravante denominado “Cliente” ou “Usuário” resolvem
celebrar em entre si o que segue disposto.

1. O MOS.NET é uma ferramenta de apoio no dimensionamento de válvulas industriais.
Ao aceitar eletronicamente o presente Termo, através do clique no botão “Aceito os
Termos de Uso” da página de cadastro, o USUÁRIO estará automaticamente aderindo
e concordando em se submeter integralmente aos termos e condições e de quaisquer
de suas alterações futuras, além de aceitar as disposições das políticas do SITE.
2. Por intermédio desta, a Hiter licencia o uso do software, por prazo indeterminado, de
forma gratuita e em bases não exclusivas ao Cliente, sendo expressamente vedada a
cópia ou a reprodução do software.
3. O uso do Software depende de conhecimento técnico específico de quem está
especificando o equipamento, não tendo, portanto, a HITER qualquer responsabilidade
pelo dimensionamento incorreto de válvula ou baixa performance que possa acarretar
inclusive diminuição de sua vida útil.
4. O cliente está ciente que a especificação da válvula fornecida pelo software MOS.NET
deverá ser confirmada e validada pela equipe técnica de engenharia da Hiter antes da
sua aquisição.
5. Em nenhuma hipótese, a LICENCIANTE ou os seus fornecedores serão responsáveis por
quaisquer danos diretos ou indiretos, incluindo lucros cessantes, interrupção de
negócios, perda de informações e outros prejuízos pecuniários, decorrentes do uso, da
impossibilidade de usar o “SOFTWARE” ou por esperado desempenho, ainda que a
LICENCIANTE tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos.
6. É proibida a reprodução total ou parcial do software, bem como sua alteração sem
prévia autorização escrita da Hiter.

7. A Hiter se reserva o direito de alterar, atualizar e/ou descontinuar o software sem
prévio aviso.

8. A presente licença é para uso exclusivo do Cliente, não podendo ser cedida, no todo
ou em parte, de forma gratuita ou não, ou comercializada sem autorização prévia e
escrita da Hiter.

9. O Cliente, ora licenciado, não deverá fazer ou permitir que seus representantes legais,
prepostos, empregados ou terceiros façam, quaisquer cópias ou transmissão por
meios magnéticos ou de telecomunicações do software e seus componentes, no todo
ou parte, por quaisquer razões.

10. O presente contrato será reputado terminado ou rescindido, conforme o caso, nas
seguintes hipóteses: (a) notificação da Hiter, dando por terminado o contrato, com
ou sem motivo; (b) violação de quaisquer de suas cláusulas; (c) falência, insolvência ou
dissolução do Cliente; (d) descontinuação do software, o que independe de prévia
notificação.

11. A presente licença gratuita e não exclusiva e deve ser interpretada restritivamente,
ficando convencionado que quaisquer direitos aqui não expressamente concedidos
são reservados à Hiter.

12. O Cliente autoriza neste ato a Hiter coletar e armazenar seus dados pessoais, nos
termos da legislação vigente e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), podendo utilizá-los da
forma que melhor lhe convier, não podendo, no entanto, dispor a terceiros ou
comercializá-los.
13. Ao aceitar as cláusulas mencionadas, o Licenciado manifesta irrestrita, irrevogável e
irretratável concordância com as condições retro estabelecidas, estando obrigado a
observá-las.

