
 

 

ERP Lite Free Plus®, o sistema gratuito que ajuda sua empresa crescer! 

TERMO DE ADESÃO 

Obrigado por escolher ERP Lite Free Plus. É com imenso prazer que a WK 

Sistemas oferece sua tecnologia e conhecimento para sua empresa. Por favor, 

leia todo este documento antes de prosseguir com a instalação. 

Este Termo de Adesão visa normalizar as condições de uso do sistema ERP 

Lite Free Plus, distribuído gratuitamente pela WK Sistemas. Você deve 

concordar com todos os parágrafos descritos abaixo para fazer a instalação 

e uso deste sistema.  

A instalação do ERP Lite Free Plus significa que você aceita todas as 

condições de uso deste Termo de Adesão.  

LICENÇA: 

Este Termo de Adesão compreende Licença de Uso de Software ERP Lite 

Free Plus e é um contrato legal entre sua empresa, pessoa jurídica 

doravante denominada usuário, e a WK Sistemas. Ao usar o software 

ERP Lite Free Plus ou armazená-lo no disco rígido (ou outra mídia) 

do seu computador, você está aceitando as condições deste termo de 

adesão. Se não houver concordância com qualquer uma das condições 

estabelecidas neste Termo de Adesão, o software deve ser apagado de 

todas as mídias onde tenha sido armazenado.  

Ao concordar com os termos deste Contrato de Adesão e preencher o 

formulário de Registro e Personalização, o usuário pode instalar a 

presente versão do ERP Lite Free Plus e usá-la durante o tempo que 

quiser sem qualquer custo. A cada dois meses será solicitada a 

digitação de uma chave de acesso para liberar a utilização pelos 

dois meses subsequentes. Esta chave de acesso será fornecida 

gratuitamente através do site da WK Sistemas 

(www.erplitefree.com.br) com a digitação do CNPJ da empresa usuária 

na opção "Chave de Acesso".  

O uso do ERP Lite Free Plus está limitado a um único microcomputador, 

sem possibilidade de compartilhamento de dados ou uso simultâneo, 

por mais de um usuário, em uma rede de computadores.  

O ERP Lite Free Plus contempla as funcionalidades descritas no site, 

incluindo rotinas para controle de estoque, vendas, emissão de NF-e 

e controle financeiro integrados. Poderão ocorrer ativações ou 

desativações de funcionalidades ERP Lite Free Plus, de versão para 

versão, conforme livre critério da WK Sistemas.   

A utilização de NF-e está limitada a 20 notas por mês, compreendendo 

neste total notas: Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Inutilizadas, 

Rejeitadas ou com erro de validação. O sistema fará o controle da 

quantidade utilizada, a partir da emissão da 1ª NF-e no mês. O 
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sistema apresentará informação atualizada durante seu uso sobre a 

quantidade de notas utilizadas no mês e seu saldo remanescente. 

Poderá a empresa usuária do ERP Lite Free Plus adquirir pacotes 

adicionais de NF-e para o mês em questão. A aquisição de pacotes 

adicionais de NF-e deverá ser realizada através da loja online da 

WK Sistemas em www.erplitefree.com.br/quer-mais/. No momento em que 

a WK Sistemas obtiver a confirmação do pagamento do pacote adquirido, 

a loja online enviará para o sistema da empresa usuária um comando 

remoto de liberação das respectivas notas adicionais. A empresa 

usuária poderá consultar na tela de emissão de NF-e a quantidade 

adquirida e constatar o seu novo saldo remanescente. A liberação do 

pacote adquirido está condicionada à possibilidade de acesso remoto 

automático da loja online ao sistema instalado e utilizado pela 

empresa usuária. Poderá ser adquirido quantos pacotes adicionais de 

NF-e a empresa achar necessário para o mês. O pacote adquirido terá 

validade de uso para o mês da confirmação do respectivo pagamento, 

não transportando um eventual saldo remanescente para o mês seguinte. 

O MÓDULO de emissão de NF-e destina-se à geração de Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) nos termos em que foi instituída através do Ajuste 

SINIEF 07/2005, observando-se eventuais alterações desta. 

Caberá à empresa usuária do ERP Lite Free Plus disponibilizar os 

recursos materiais e humanos necessários à instalação do módulo de 

NF-e no seu ambiente, bem como responsabilizar-se: 

I - Pela obtenção segurança e manutenção da validade do certificado 

digital do tipo A1 formato PFX que deverá ser obtido através de 

autoridade certificadora credenciada junto ao ICP-Brasil; 

II - Pelas tecnologias utilizadas em seu ambiente operacional de TI, 

incluindo hardware e software de acordo com as especificações mínimas 

recomendadas pela WK Sistemas. 

III - Por providenciar e garantir a operacionalidade da rede, 

serviços de impressão e do acesso à internet; 

IV - Por providenciar os formulários de contingência; 

V - Providenciar os drivers necessários; 

VI - Por prover o aumento incremental da área de disco para garantir 

o armazenamento cumulativo das NF-e; 

VII - Por garantir as configurações mínimas de equipamento e 

software, conforme especificado pela WK Sistemas. 

A WK Sistemas comercializa outros softwares, de maior abrangência, 

que contemplam recursos e módulos adicionais aos que são oferecidos 

gratuitamente pelo ERP Lite Free Plus.  
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Usuários da solução ERP Lite Free Plus NÃO têm direito a suporte 

técnico gratuito, seja por telefone, correio eletrônico ou qualquer 

outro meio. Consulte em (www.erplitefree.com.br) a opção 

"Suporte\Adquirir PAT" para saber como é possível ter acesso ao 

suporte ao sistema. O PAT - Pacote de Atendimento Técnico requer 

contratação em termos específicos.  

A WK Sistemas disponibiliza através de seu site 

(www.erplitefree.com.br) tutoriais que orientam a instalação e uso 

de recursos do ERP Lite Free Plus de forma genérica.  

O ERP Lite Free Plus disponibiliza um help eletrônico completo, onde 

estão contemplados, além das explicações sobre os recursos do ERP 

Lite Free Plus, informações sobre outros recursos que não estão 

disponíveis na versão gratuita deste sistema. Nenhum dos recursos 

descritos pelo help e que não estejam disponíveis e acessíveis no 

ERP Lite Free Plus podem ser exigidos para serem liberados na versão 

gratuita deste sistema, pois correspondem à versão Radar 

Empresarial, que é comercializada em modalidade diversa de 

licenciamento pela WK Sistemas.  

Caso necessite de informações adicionais sobre como utilizar o ERP 

Lite Free Plus, bem como pretenda sanar dúvidas através de consulta 

direta ao apoio técnico da WK Sistemas, a empresa usuária interessada 

poderá contratar e adquirir tal serviço através do hotsite do ERP 

Lite Free Plus da WK Sistemas (www.erplitefree.com.br), na opção 

"Suporte\Adquirir PAT" (Pacote de Atendimento Técnico). A aquisição 

do serviço de suporte técnico pela empresa usuária é opcional e, 

quando contratado, será prestado diretamente pela WK Sistemas, 

exclusivamente através do Conecte.WK (sistema online de gestão de 

chamados e help desk da WK Sistemas – http://conecte.wk.com.br), em 

dias úteis, tendo como referência de calendário o domicílio da sede 

da WK Sistemas, de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h 

às 18h. O serviço de suporte não estará disponível durante feriados 

municipais da sede da WK Sistemas, bem como estaduais ou nacionais 

ou ainda por motivos de caso fortuito ou força maior. Os serviços 

correspondentes ao suporte coberto por este contrato compreendem 

orientações sobre dúvidas de uso de funcionalidades presentes e 

disponíveis no ERP Lite Free Plus. 

Para quaisquer serviços adicionais não compreendidos no PAT, em que 

seja necessária a manipulação da base de dados por técnicos da WK 

Sistemas a pedido do usuário (configurações, ajustes, análises, ou 

correções) será cobrado o valor correspondente à quantidade de horas 

utilizadas para executar a tarefa, mediante prévia e expressa 

autorização do solicitante.  

A aquisição do PAT não dá direito de garantia em relação ao uso 

inadequado do sistema, recuperação de defeitos ou problemas de 

funcionamento do equipamento e sistema operacional do usuário, 

falhas na base de dados, alterações em programas, inclusão de novos 
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recursos ou funcionalidades, visita técnica na empresa usuária, 

assessoria empresarial e ou qualquer outro serviço que não seja 

relacionado a dúvidas na utilização do sistema, nas condições em que 

o mesmo foi disponibilizado e instalado originalmente.  

A aquisição do PAT não dá direito a atualizações de versão do ERP 

Lite Free Plus.  

A aquisição do PAT está disponível no site da WK Sistemas dentro do 

hotsite do ERP Lite Free Plus, através da opção "Suporte\Adquirir 

PAT". 

Como opção, a empresa usuária do ERP Lite Free Plus poderá contratar 

serviços especiais, bem como serviços de suporte técnico de parceiros 

credenciados pela WK Sistemas, ficando sob responsabilidade da 

empresa usuária selecionar o fornecedor de sua preferência. A lista 

de parceiros credenciados pode ser consultada em  
http://wk.com.br/onde-encontrar. A rede de parceiros da WK Sistemas 

está presente nas principais cidades brasileiras e poderá ofertar 

serviços presenciais caso assim sejam contratados. Fica a critério 

do parceiro WK e da empresa usuária do ERP Lite Free Plus a negociação 

das condições e preços dos serviços. A contratação entre empresa 

usuária e parceiro WK não estabelece qualquer relação de obrigação 

e de responsabilidade com a WK Sistemas. 

As atualizações de versões do ERP Lite Free Plus serão fornecidas 

gratuitamente pela WK Sistemas, a exclusivo critério desta, através 

de seu site (www.erplitefree.com.br), permanecendo disponíveis a 

todos que se interessarem e que tiverem instalado regularmente o ERP 

Lite Free Plus. Não há qualquer garantia e o usuário não pode criar 

qualquer expectativa razoável de que venha a ser fornecida alguma 

atualização de versão do ERP Lite Free Plus. O usuário poderá 

distribuir gratuitamente cópias do ERP Lite Free Plus para utilização 

por outras empresas, desde que não haja fins econômicos em tal 

atividade e que a empresa recebedora concorde com as disposições 

deste Termo de Adesão, bem como que se registre através do site da 

WK Sistemas (www.erplitefree.com.br). 

A empresa usuária reconhece que o sistema, sobretudo por se tratar 

de uma versão fornecida gratuitamente, sem contrapartida financeira 

para licenciamento de seu uso, poderá apresentar um compasso de 

atualização normativa distinto da demandada pelo segmento específico 

da empresa usuária. A empresa usuária se compromete a acompanhar 

diretamente as exigências normativas vigentes, incluindo as de ordem 

fiscal, destinadas ao seu segmento de atuação, a fim de deliberar 

isoladamente sobre o correto atendimento pelo sistema, 

independentemente da versão utilizada. É de exclusiva 

responsabilidade da empresa usuária o uso de versão desatualizada 

do sistema ou mesmo o uso de versão atualizada, mas sem a prévia 

verificação de atendimento desta à legislação específica demandada 

pela empresa usuária. 
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É terminantemente proibido VENDER, ALUGAR, CEDER ONEROSAMENTE OU DE 

QUALQUER FORMA COBRAR PELO USO de cópias do software ERP Lite Free 

Plus.  

O usuário NÃO PODE MODIFICAR qualquer arquivo que faça parte desse 

sistema, bem como incluir ou excluir da mídia de instalação algum 

arquivo. Empresas que distribuem programas no sistema SHAREWARE ou 

FREE PLUSWARE, estão autorizadas a copiar, duplicar, divulgar e 

fornecer esse sistema na versão FREE PLUSWARE, seja por qualquer 

meio, desde que sigam as regras descritas acima e fiquem certas de 

que os interessados tenham sido delas, inequivocamente, 

cientificados, em especial quanto à anuência às disposições deste 

Termo de Adesão e o registro cadastral junto à WK Sistemas.  

O usuário não pode, sob qualquer pretexto, IGNORAR ou DEIXAR DE 

CUMPRIR as regras acima, sob risco de incorrer em violação a direitos 

de propriedade intelectual e autoral sujeitando-se às penas 

previstas em Lei, aplicáveis aos crimes contra a propriedade 

intelectual.  

O usuário não pode alterar este sistema de qualquer forma ou sob 

qualquer hipótese.  

É vedado ao usuário modificar as características do sistema, seja 

para ampliá-lo ou alterá-lo de qualquer forma, bem como traduzir ou 

expressar em outra linguagem, submeter à engenharia reversa, 

decompilar, desmontar ou derivar, acessar diretamente ou dar 

conhecimento de sua estrutura de dados a terceiros ou permitir que 

terceiro o faça, ficando acertado que quaisquer alterações, a 

qualquer tempo, por interesse do usuário e que devam ser efetuadas 

no sistema, só poderão ser procedidas pela WK Sistemas ou por 

terceiro expressamente autorizado por esta. 

O entendimento pela WK Sistemas de que a empresa ou usuário deixou 

de atender quaisquer das regras ou disposições deste Termo de Adesão, 

ou que venham a ser divulgadas aos usuários do ERP Lite Free Plus 

após a instalação do sistema, impedirá o fornecimento de senha 

bimestral de revalidação de uso, a critério exclusivo da WK Sistemas.  

A empresa usuária do ERP Lite Free Plus declara ter sido devidamente 

alertada pela WK Sistemas da necessidade do ERP Lite Free Plus e 

todas as suas funcionalidades ser utilizado exclusivamente no 

desenvolvimento e controle de atividades lícitas, isentando a WK 

Sistemas de quaisquer responsabilidades decorrentes do desvio no seu 

uso, facultando-se a esta, inclusive, a promoção de ação regressiva 

caso venha a responder solidária ou subsidiariamente perante 

terceiros. 

A empresa usuária do ERP Lite Free Plus concorda que o sistema envie 

automaticamente para a WK Sistemas relatórios de erro e de 

experiência de uso para que sejam utilizadas exclusivamente para a 



 

 

implementações de melhorias nos softwares e serviços fornecidos pela 

WK Sistemas.  

A empresa usuária autoriza a WK Sistemas a incluir seus dados 

cadastrais, fornecidos no registro de uso, para alimentação de sua 

base de clientes/usuários, possibilitando campanhas de marketing 

direto e assemelhados, seus e de seus parceiros comerciais. 

O contrato de uso do Radar Empresarial em qualquer versão não dá 

direito ao reembolso de eventuais valores pagos, se e quando houver 

migração para o ERP Lite Free Plus. Clientes com contrato de uso do 

Radar Empresarial não conseguirão realizar o registro de uso do ERP 

Lite Free Plus nem gerar a chave de acesso para o mesmo. Somente 

empresas com mais de 6 meses com contrato do Radar Empresarial 

inativo com a WK Sistemas é que conseguirão fazer uso do ERP Lite 

Free Plus. 

COPYRIGHT: ERP Lite Free Plus - versão gratuita e Radar Empresarial 

(comercializado) têm seus direitos autorais registrados em nome da 

WK Sistemas. O usuário deve tratar este software, bem como qualquer 

outro material correlato, como sendo de direitos reservados à WK 

Sistemas. 

ESTE SOFTWARE É DISTRIBUÍDO SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO. O RISCO 

DE USAR ESTE SOFTWARE É TOTALMENTE ASSUMIDO PELO USUÁRIO. ESTE 

SOFTWARE NÃO É IMUNE A FALHAS. EM NENHUM MOMENTO A WK SISTEMAS PODERÁ 

SER ACUSADA POR DANOS INDIRETOS, ACIDENTAIS OU POR CONSEQUÊNCIAS 

(INCLUINDO PERDA DE TRABALHO, RENDA, LUCROS, USO, DADOS OU OUTRAS 

VANTAGENS ECONÔMICAS), MESMO QUE A WK SISTEMAS SEJA AVISADA 

ANTERIORMENTE DA POSSIBILIDADE DO DANO. NENHUM RECURSO ADICIONAL, 

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS ATUAIS, E/OU IMPLEMENTOS 

VISANDO ATENDER LEGISLAÇÕES, SEJAM MUNICIPAIS ESTADUAIS OU FEDERAIS, 

PODEM SER EXIGIDOS DA WK SISTEMAS NA UTILIZAÇÃO DO ERP LITE FREE 

PLUS. O USO DESTE PROGRAMA NÃO DISPENSA O ACOMPANHAMENTO FISCAL E 

CONTÁBIL DA EMPRESA POR MEIO DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. 

Através da continuidade da instalação deste programa, o usuário 

manifesta estar suficientemente esclarecido e informado sobre a 

plataforma tecnológica necessária para funcionamento e operação do 

ERP Lite Free Plus, bem como sobre suas funcionalidades e benefícios, 

além das condições e limites para uso do mesmo. 

Este termo de adesão está registrado no Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, 
Sônia Mary Braga Varela,  Protocolo 175327, Registro 174573 - Livro B-728, Folha 480 e pode ser alterado 
pela WK Sistemas em qualquer momento que julgar necessário. 
 
 
 Para mais informações consulte: 

WK Sistemas de Computação LTDA. 
CNPJ: 77.910.651/0001-43 

http://www.erplitefree.com.br - comercial@wk.com.br 
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