
Proposta Comercial do software: 

Gerente Auto - Gerenciamento de CFC  - Versão 7.0 Monoempresa 

Opções de licenciamento: 

Item Descrição Produto Valor 
   

01 
Licença Integral Anual - 365 dias de uso em 01 (um) único computador 
O uso em mais de um computador requer a aquisição de licenças adicionais. 

3 parcelas x R$ 170,00  

02 
Licença Integral Anual - 365 dias de uso em 01 (um) único computador 
(à vista por depósito ou transferência bancária com 11% de desconto) 

R$ 450,00  

03 Licenciamento Temporário Mensal - 1 mês de uso R$ 75,00 (mensais) 

04 
Licença Adicional Anual ou Mensal de uso para cada computador  
(até 2 licenças adicionais) 

50% do valor (cada) 

05 Desconto para 3 ou mais licenças adicionais de uso para cada computador  Consulte-nos 

06 Manutenção / Atualização / Suporte técnico / Treinamento Consulte-nos 

07 Upgrade do sistema 
6.x - Gratuita  

5.x - Consulte-nos 
 

ATENÇÃO: o licenciamento só deverá ser feito após o período de testes por 30 dias, confirmando o 
funcionamento correto do programa e que ele atende às suas necessidades. 
 

Esta proposta compreende as seguintes características: 
 

 A) Na Licença integral de uso completo, o software estará liberado pelo prazo de 1 ano (365 dias), desde que 
mantidas as características originais do computador no qual foi instalado. Alterações como mudança de 
equipamento, sistema operacional e formatação, constituem mudanças nas características originais e poderá 
ser cobrada uma taxa de reativação, se for necessário solicitar novo registro.  

 B) O Licenciamento Temporário dará direito ao uso completo do sistema por 30 (trinta) dias. Este 
licenciamento não constitui abatimento para aquisição posterior da licença anual do sistema. 

 C) A Licença de Uso Adicional é para uso em outros computadores do mesmo usuário que tenha adquirido 
uma licença de uso integral (Anual ou Mensal). 

 D) Caso haja atualizações para correção/melhorias da versão adquirida, elas serão oferecidas gratuitamente 
para todos os usuários registrados. Novas funcionalidades ou alterações específicas para um usuário ou grupo 
de usuários serão analisadas e oferecidas através de módulos adicionais pagos. 

 E) A resolução de quaisquer dúvidas sobre o sistema será feita gratuitamente por e-mail (durante o período 
de testes) e/ou e-mail/ticket (para usuários registrados), pela equipe de atendimento. Outras formas de 
suporte técnico serão oferecidas opcionalmente para contratação pelo usuário.  

 F) Os usuários que migrarem para a nova versão aceitarão automaticamente as características desta 
Proposta Comercial e as novas cláusulas do Contrato de Licença de Uso. 

 G) O valor da Licença de Uso (anual ou mensal) do programa poderá ser reajustado anualmente, com base 
na variação salarial. O upgrade de versão não é cobrado. O valor da nova versão só será cobrado na 
renovação da licença. 

 H) O sistema possui um manual do usuário eletrônico e arquivo de ajuda, com a possibilidade de serem 
impressos na própria empresa. Nosso site e blog oferecem artigos complementares para auxiliar o usuário.  

 I) O usuário poderá contratar outras opções de suporte e treinamento online, além do oferecido via e-mail ou 
ticket, durante ou após o período de testes. 

 

Leia com atenção o Contrato de Licença de Uso do sistema e quaisquer dúvidas nos contate. 


