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CONTRATO DE CESSÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL

A SOARES & NEVES INFORMÁTICA LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
com sede a Rua Antônio Moreno Perez, 953, Bairro Maria Bonatti Bordignon, na

cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, inscriLa no CNPJ sob n°
05.043.090/0001-11, neste ato representada pelo seu responsável, conforme o
contrato social e alterações, doravante denominada CONTRATADA e de outro lado,

o cliente qualificado conforme as informações fornecidas via internet pelo
formulário preenchido no momento da solicitação de contratação, doravante
denominado CONTRATANTE, em conjunto denominadas PARTES, aderem e mutuamente
aceitam de forma integral o presente contrato com base nas condições a seguir
estabelecidas:

1.DEFINIÇÕES

1.1 Para os fins deste Contrato, são adotadas as seguintes definições:

1.1.1 SOFTWARE é o programa de computador com um conjunto de cadastros,
rotinas, processos e relatórios que utilizados em conjunto dão ao seu operador
ou proprietário a capacidade de gerenciar um órgão ou instituição, para este
contrato representa os seguintes ap1icativos: SIGI, SIGICELL, SIGIGRUPOS,
SIGICONV, SIGERH E SIGIWEB;

1.1.2 FORMULÁP.IO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS é o

preenchidas pela CONTRATANTE no site da CONTP.ATADA
integrante deste contrato para todos os fins e
declarados verdadeiros os dados.

conjunto de informações
consti tuindo-se em parte
efeitos pelas quais são

2.1 O presente instrumento define

suporte e atualização de SOFTWARE,
de máquinas conforme as licenças
SERVIÇOS, se usado em rede local

operacional suportar.

1.1.3 - APLICATIVO CEDIDO é o SOFTWAP.E escolhido, conforme o modelo de gestão
da CONTRATANTE, definido por escolha no FOP.MULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
no ato da adesão.

1.1.4 - SUPOP.TE OPEP.ACIONAL AO PP.OGRAt1A consiste na intervenção da equipe de
suporte para ajuda nas diversas rotinas do SOFTWAP.E resolvendo as dúvidas e
solucionando os problemas porventura apresentados na operação do aplicativo.

1.1.5 - DATA DE ADESÃO é o dia, mês e ano correspondente ao recebimento pela
CONTRATADA do FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS corretamente preenchido

pela CONTRATANTE no site vJ'd'-:i.:_.:õ!??r§.~~r1El'r.es.com. br.

1.1.6 - ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE consiste na liberação de uma versão atualizada

CGm novas rotinas, relatórios e cadastros e ainda processos que atendam as
alterações na legislação, principalmente quanto as rotinas contábeis,
exportação de arquivos para a Receita Federal, Projeto Sped, entre outros e
que guarde compatibilidade com as novas versões do Windows.

1.2 - São parte integrante deste contrato, para todos os fins:

1.2.1 - O Manual de Instalação do SOFTWARE que será disponibilizado juntamente
com os arquivos de instalaçàG;

1.2.2 - A Carta de Ciência onde o CONTP.ATANTE declara estar ciente do produto
que está comprando e as condições gerais de uso, pagamento, renovação,
rescisão.

2. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CESSÃO DA LICENÇA:

as condições para a prestação do serviço de
podendo o mesmo ser instalado na quantidade
informadas no FORt-'iULÁRIODE SOLICITAÇÃO DE
o limite de estações é o que o sistema

2.2 O CONTRATADO é desenvolvedor e detentor dos direitos autorais do software,
que é objeto do presente contrato;

2.3 Também é objeto do presente contrato, na forma do art. 50 da Lei 9610/98,
a cessão de licença de uso, por prazo determinado, do SOFTWARE escolhido no
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