
Software e_Assessoriaem

Rua Antonio Rolim de Oljveira Ayres,  70
Nova ltapetininga -Itapetininga -SP

Fones (15)  99712-5688
w`^/w.softmulti.com.br

EHEEE¥riHHHEE¥ELItEn#qHltIHEEEm+riE±HHHEHE

Pelo  presente  instrumento  as  partes,  de  urn  lado  ASILO  SAO  VICENTE  DE  PAULO  DE
MARIALVA  com  sede  na  Travessa  Angelo  Regioli,  n9  45,   Jardim  Jardin6polis,  Cidade  de
Marialva, CEP 86.990-000,  Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob n9 02.770.095/0001-58
e   CONSELHO   MFTROPOLITANO   DE   MARINGA   DA   SOCIEDADE   DE   SAO   VICENTE   DE

t`

PAULO,  com  sede  a  Avenida  das  Palmeiras,  n9  1758,   Bairro  Jardim   Paris,  Cidade  de
Maringa, CEP 87.083-350, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob n.9 30.987.798/0001-78,
doravante  denominadas  CONTRATANTES,  e  de  outro  lado  a  empresa  I  I  VILLACA  -
SOFTWARE,   estaabelecida   a   Rua   Ant6nio   Rolim   de   Oliveira   Ayres,   n.   70,   Vila   Nova
ltapetininga,  Itapetininga/SP,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  n.9  37.821.759/0001-45  e  lsENTA
de   lnscricao   Estadual,   doravante   denominada   CONTRATADA,   formalizam   entre   si   o

presente   CONTRATO   PARTICULAR,   que   visa   a   LICENCA   DE   USO,   MANUTENcfio   E
ATUALIZACAO DOS SOFTWARES: `
- Gestor ILpl - M6dulo de Atendimento ao ldoso e
-Gestor ILpl -M6dulo Financeiro

C15usula I -Objeto e Condic6es Gerais da Prestac5o do Servi€o

1.1.       O presente instrumento tern por objeto a manutenc5o e atualizacao dos softwares
citados  e  desenvolvidos  pelo  CONTRATADO,  o  qual  e  produtor  e  detentor  dos  direitos
autorais do produto.
1.2.       Os  softwares,  objeto  do  presente  contrato  particular  compreende  tamb6m  da
instalac5o do mesmo, na sede filial e outras dependencias dos CnoNTRATANTES;

Clausula 11 -Responsabilidades do Contratado

2.1.     Manter os  softwares  atualizados tecnicamente  e  de  acordo  com  a  legislac5o  em
vigor,   de  ambito  federal,   estadual  ou   municipal,  fornecendo   prontamente  as  novas
vers6es liberadas;
2.2           Corrigir os erros de concepcao e producao dos softwares, sempre que solicitado
pelo CONTRATANTE.

2.2.1.      Nao   se   compreende  como   obrigac5o   do   CONTRATADO   os  servieos  e
correcao  de  erros  de  operacao  ou  uso  indevido  dos  softwares,  os  servicos  de
recuperacao  de  arquivos  de  dados  e  acertos feitos  nos softwares,  ocorridos  por
causas diversas que nao seja contida neste item;

2.3           Fornecer   suporte   t6cnico   gratuito,   exclusivamente   para   dirimir   dtividas   ou
solucionar problemas quanto aos softwares objeto do presente contrato, por telefone, e-
mail (correio eletr6nico), site,  aplicativos de mensagens ou outros canais de comunica€ao
acertados entre sf, nos dias tlteis e hor5rios comerciais;
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2.4           Atender as solicitac6es de mudancas e implementac6es nos softwares, mediante
acordo a ser detalhado em novos aditivosJiao presente contrato e desde que nao altere o
objetivo principal do software.
2.5           Treinar e  prestar esclarecimentos aos funcion5rios,  envolvidos com  a operacao
dos m6dulos contratados.
2.6            Mantertotal sigilo sobre as informac6es confidenciais dos coNTRATANTEs a que
tiver acesso, inerentes do trabalho de desenvolvimento e manutenc5o dos softwares.
2.7            Caso  o  contratante  esteja  situ`ado  a  mais  de  100  kin  da  sede  do  contratado,
devera ser feito agendamento pr6vio para o atendimento.
2.8           0s  servicos  tecnicos  de  manutencao  serao  efetuados  desde  que  nao  sejam
causadospor:     a

2.8.1     Falhas  em  providenciar,  continuamente,  ambiente  adequado  a  instalacao
fisica  do  equipamento, tais como:  refrigeracao,  corrente el6trica  adequada,  falta
ou interrupcao do fornecimento de energia el6trica.
2.8.2     Sinistros de qualquer natureza, tais como: acidentes,  incendio,  inundacao,
vento, raio, transporte, 5gua.
2.8.3     Negligencia  ou  uso  inadequado  do  equipamento  ou  software  (tais  como

` virus eletr6nico e descompiladores).

2.8.4     Alterac6es mecanicas, el6tricas ou eletr6nicas dos equipamentos.
2.8.5     Uso dos softwares para fins diversos do qual foi projetado.
2.8.6     Perda de informac6es por falta de c6pias de seguranca (BACKUP).
2.8.7     Alterac6es e/ou necessidades de qualquer ordem, sej.a por necessidade ou
conveniencia do contratante.
2.8.8     Manutencao  em  programas  de  terceiros que venham  estar  instalados  na
maquina do contratante.

2.9 0 CONTRATADO nao se responsabiliza por eventuais danos causados por caso fortuito
ou fonga maior, em banco de dados e equipamentos de propriedade dos CONTRATANTES.

Clausula Ill - Responsabilidades dos Contratantes

3.1.      OS  CONTRATANTES  devem  prover,  sempre  que  ocorra  qualquer  problema  com  o
softwares, toda a documentacao, relat6rios de erros e demais informac6es que relatem as
circunstancias em que o problema ocorreu, sob pena de impossibilitar o CONTRATADO de
solucionar o(s) problema(s) ou erro(s);
3.2.       OS   CONTRATANTES   dever5o   fornecer   nome,   cargo/func5o   e   outros   dados
necess5rios dos respons5veis pelo uso do sistema ora contratado;
3.3.       Sempre  que  necessario  os  CONTRATANTES  obrigam-se  a  ceder suas  instalac6es,
equipamentos e pessoal a fim de facilitar de forma geral o acesso e os trabalhos a serem
executados pelo CONTRATADO;
3.4.       Nao  efetuar qualquer  altera¢ao  nos  softwares  objeto  do  presente  contrato  sem
autorizacao expressa do CONTRATADO.
3.5.        Manter c6pias de seguranca (Backup) atualizados.
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3.6.       0  Conselho  Metropolitano  e  Conselho  Central  abrangente  a  Obra  Unida  -  I-[Fi
ter5o  acesso  a  todos  os  dados  via  sistema   para   consultas  e  acompanhamentos  de
informac6es administrativas, financeiras, cohtabeis, dentre outras.

Clausula IV -Valores e Forma de Pagamento do Service

4.1.       Pelos    servicos    prestados    de    Manutenc5o    e    Atualizac5o    do    software,    o
CONTRATANTE pagara a quantia mensal de R$ 150,00 (canto e cinquento rcai.s) ate o dia
15 do mss vincendo;                                          '\
4.2.       O conselho Metropolitano de Maringa sera o responsavel pelo pagamento das 12

(doze) primeiras parcelas mensais do contrato avencado e, ap6s, os pagamentos mensais
ficarao ao encargb da respectiva obra unida ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA;
4.3.       Serao  de  exclusiva  responsabilidade  dos  coNTRATANTEs  as  despesas  de  viagens
referentes a visita combinada antecipadamente por entre as partes;
4.4.        Ser5o   de   exclusiva   responsabilidade   dos   CONTRATANTES   os   impostos,   taxas,
emolumentos e tributos em geral, devidos por forca do presente contrato;
4.5.       O valor mensal  pelos servicos prestados sera  reajustado anualmente a contar da
assinatura do contrato, cujo valor corresponder5 a aplicac5o do indicador econ6mico  lGP-
M,  desde que este possua valor positivo.  Caso o indicador possua valor negativo na data
do reajuste, manter-se-a inalterado o valor da prestac5o de servicos.

Clausula V - Prazo de vigencia - Rescis5o

5.10 presente contrato vigorara por prazo determinado ate o dia 31 do mss de Dezembro
do  ano  2021,  com  inicio  nesta  data,  prorrogaveis  par prazo  indeterminado,  perfodo  no

qual  sera  facultada  sua  dendncia  e consequente  resili¢ao  mediante comunicaeao escrita
com 30(trinta) dias de antecedencia;

5.2.   0   contrato   poder5   ser   rescindido   em   comunicado   escrito   com   30   dias   de
antecedencia, na medida em que se verificar a ocorrencia de uma das seguintes hip6teses:

a)     Falencia, Iiquidacao ou insolvencia de uma das partes;
b)     Nao cumprimento das regras e condic6es estabelecidas no presente instrumento;
c)     lnobservancia dos principios norteados dos contratos em geral.

C15usula VI - FORO

6.1   Para   dirimir   eventuais   e   nao   esperadas   demandas   emergentes   do   presente
instrumento elegem as partes o Foro desta Comarca de ltapetininga.

E,   por   estarem  justos   e   contratados,  firmam   o   presente   instrumento   particular  de

prestac5o de servico em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
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ltapetininga,10 de Novembro de 2021.            '/
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PROPRIETARIO

J  E VILLACA -SOFTWARE

Nome: Jos6 Eduardo Villaca

CPF: 141.618.258-62
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Asilo Sao Vicente de Paulo de Marialva

CPF:   `fl].  q2G.   qap  ~L3fty
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