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CONTRATO DE LOcAçA0 DE LICENA DE USO DE SOFTWARE S s23

PeIo presente instrumento particular de locaçao de Iicençade uso de software, de urn lado Conseiho
Regional de Administraçao de Alagoas CRA iga Regiao, Administraçao pUblica em geral, corn sede a
Rua João Nogueira, n.° 51, bairro Farol, na cidade de MACEIO, estado de Alagoas, CEP 57.051-400,
inscrita no CNPJ/CPF sob on.° 35.259.696/0001-50, Näo Optante do Simples, telefone (82) 3221-2481,
e-mail crcacraal.org.br , neste ato representada por seu(ua) Presidente, Sr.(a) Jociara Marcia da Silva
Correia, CPF n°. 035.746.744-22, doravante chamada simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro
lado TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA, estabelecida a Avenida Centenãrio,
n.° 7405, bairro Nossa Senhora da Salete, na cidade de CriciUma, Estado de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ sob o ri. 0 00.910.509/0013-05 e lnscriçao Estadual n.° 25.814.164-6, neste ato representada por
seu representante legal, de ora em diante denorninado simplesmente de CONTRATADA, tern entre Si,
corno justo e contratado o seguinte:

•BJETO DO CONTRATO.

1.1 Pelo presente contrato compromete-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE a locaçao
de Jicença de uso do(s) sistema(s) descrito(s) neste documento, compreendendo ainda a rnanutençao e
suporte técnico dos mesmos (cláusulas 3.1 e 3.2). Referida prestaçao de servicos será fornecida pela
CONTRATADA ou por sua unidade de negócios, as quais detém profissionais corn treinarnento técnico
especIfico para tal.

2. VALOR MENSAL DA LOCAçA0 E SERVIcOS.

2.1 0 valor mensal, ajustado na assinatura deste contrato, para a presente locacao é de R$ 300,00
(trezentos reals) para o(s) referido(s) sistema(s): DomInlo Personalizado, composto pelo(s) môdulo(s):
Folha de Pagamento, na forma Mono-usuário, cujo pagamento a CONTRATADA será efetuado pela
CONTRATANTE ate o dia 10 (dez) do més seguinte aos serviços prestados.

A
Fica ajustado, que os serviços mensais relativos a Iocaçao, manutençao e suporte ora pactuados,

p ..stados no perlodo cornpreendido entre 13/04/2017 e 31/05/2017 nao serão cobrados (exceto no que
diz respeito a chamadas especials - item 3.1, paragrafo prirneiro). Os servicos prestados a partir de
01/06/2017 serão cobrados, corn vencimento da ia parcela em 10/07/2017.

2.3 0 pagamento referente a locaçao e aos servicos sornente será validado se efetuado através do
boleto bancário, emitido e enviado pela CONTRATADA e/ou pela instituiçao financeira competente,
apos a devida compensaçao bancária.

Paragrafo primeiro - Caso a CONTRATANTE não receba o boleto bancário ate cinco dias antes do
vencimeflto, é de sua obrigaçao a cornunicaçao a CONTRATADA para a emissão de novo documento.

Paragrafo segundo - A CONTRATANTE declara-se ciente que nenhum funcionário da CONTRATADA
está autorizado a realizar cobranças em carteira, sendo permitida apenas a forma de cobrança
estabelecida no caput.
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2.4 Os valores ora pactuados seräo corrigidos, de forma anual, pelo IGPM ou outro indexador oficial
qüe venha a substitul-lo. A correçäo dar-se-á period icamente, a cada 12 (doze) meses, todo mês de
maiô

Paragrafo Unico - em caso de variaçao negativa do Indice de correcao, nao haverá reducao do valor
anteriormente estabelecido.

2.5 As faturas seräo cobradas pelo banco indicado pela CONTRATADA, incidindo sobre o valor, em
caso de atraso, jurps bancários praticados pelo mercado no dia da efetivacao do pagarnento.

2.6 Será concedido a CONTRATANTE urn desconto de 10% (dez por cento) sobre 0 valor da
mensalidade, desde que a parcela referente ao mês anterior tenha sido quitada ate o dia do
vencimento.

Parágrafo primeiro - A primeira parcela do contrato será devida no valor do contrato sem 0 desconto.

•agrafo segundo - 0 CONTRATANTE sornente terá direito ao desconto da cláusula 2.6 se estiver
corn as demais parcelas em dia.

Parágrafo terceiro - 0 reajuste anual previsto na cláusula 2.4 incidirá sobre o valor da mensalidade do
contrato, sem considerar o desconto eventualmente concedido.

Parágrafo quarto - 0 desconto previsto na cláusula 2.6 nâo incidirá sobre o cálculo da multa rescisória
constante no parágrafo segundo do item 4.1.

2.7 As obrigaçaes financeiras da CONTRATANTE serão devidas enquanto vigorar o contrato,
independente do uso ou nao dos sisternas.

3. OBRIGAcOEs DA CONTRATADA.

• A CONTRATADA se obriga a prestar suporte aos funcionários treinados da CONTRATANTE, em
horário .comercial, através da sua Unidade de NegOcios maisprOxima, corn firn especIfico para
utilizacao do programa, por telefone (tarifas suportadas pela CONTRATANTE) ou através do site
denominado de Sistema Gerenciador de Suporte a Cliente (SGSC), ou através de outras ferrarnentas
de suporte disponibilizadas pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - Os servicos solicitados pela CONTRATANTE que não estejarn relacionados a
manutencao de sistemas ou prestaçao de suporte através de meios especificados neste contrato
realizados pela Unidade de Negocios ou diretamente pela CONTRATADA, seräo cobrados, além das
despesas de deslocamento, hospedagem e alimentaçao.

Paragrafo Segundo - A instalaçao da atualizacao dos sistemas poderá ser feita através do site da
CONTRATADA Pu do gerenciador de atualizacOes, sendo tal procedimento de Unica e exciusiva
responsabilidade da CONTRATANTE, bern como a realizacao e guarda das cópias de segurança
(backup's).

3.2 Prestar, nos termos deste contrato as manutencoes que a CONTRATADA julgar necessárias.
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4.DuRAçA0 DO CONTRATO.

4.1 0 presente contrato terá duracao de 12 (doze) meses contados a partir do primeiro faturamento,
podendo ser rescindido, por qualquer uma das partes, corn aviso previo por escrito e através dos
correios, corn Aviso de Recepçao - A.R., a ser enviado ao endereco constante no contrato.

Paragrafo prirneiro - efetivado o aviso previo, o contrato restará rescindido no ültirno dia do mês
corrente ao recebimento da comunicaçao, sendo faturada integralmente aquela competência.

Paragrafo segundo - observadas as excecOes da Lei n.° 8.666/93, a parte que rescindiu o contrato
ficará obrigada ao pagamento, a tItulo indenizatOrio, do equivalente a 20% do que seria devido pelo
restante do contrato. Tal multa não será devida pela CONTRATADA em caso de rescisão por
inadirnplência financeira, dispensado em tal caso o aviso previo.

Parágrafo terceiro - depois de transcorrido o prazo determinado na cláusula 41, poderá haver
prorrogaçao da duracao do contrato por iguais e sucessivos perlodos, sendo limitada ao prazo máximo
•60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.° 8.666/93, desde que exista previa
e expressa demonstraçao de interesse por parte da CONTRATANTE. Neste caso, a assinatura do
termo aditivo deverá ocorrer antes do térrnino da vigência do contrato. Por outro lado, findo o prazo
previsto na cláusula 4.1 sem qualquer manifestaçao de interesse de prorrogaçao por parte da
CONTRATANTE, considerar-se-á extinto o contrato de prestacao de servicos.

4.2 Havendo inadimplência da CONTRATANTE, o contrato poderá ser suspenso.

Paragrafo primeiro - Havendo posterior interesse da CONTRATANTE em reativar o contrato, a mesma
deverá quitar as parcelas em atraso e pagar a taxa de reativacao estabelecida pela CONTRATADA.

Paragrafo segundo - A CONTRATANTE deverá enviar urn fax ou correspondência corn o interesse da
reativacao dos servicos e a cornprovacao dos pagarnentos das parcelas em atraso, bern como da taxa
de reativaçao, o que somente se confirmará apOs a efetiva compensacao do boleto bancário na conta

rente da CONTRATADA, sendo que, a partir desta data, a rnesrna terá o prazo de 03 dias Uteis para
raçao do uso do sistema.

4.3 ApOs alguns meses suspenso, o contrato poderá ser rescindido pela CONTRATADA.

Paragrafo Unico - Após a rescisäo do contrato, a CONTRATANTE näo poderá Iançar novas informacOes
posteriores a data do cancelamento, podendo apenas visualizar, excluir e alterar dados, bern corno
executar processos e/ou cálculos referentes ao perlodo em que o contrato esteve ativo.

5.coNDIcOEs GERAIS.

5.1 A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos e conseqUências do uso ou
do uso indevido dos produtos por si fornecidos, e isenta-se expressarnente de quaisquer
responsabilidades e indenizaçoes, lucros cessantes, prejuIzos de quaisquer especies, ou sob quaisquer
tItulos, perdas de negocios, perda ou extravio de dados, defeitos de computador, equipamentos ou
periféricos, ou quaisquer outros danos diretos ou indiretos decorrentes da Iocacao e/ou utilizacao do
programa, causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
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6.PERDAS E DANOS.

6.1 Caso a CONTRATANTE infrinja quaiquer das cláusulas do presente contrato, ou infrinja quaisquer
dos dispositivos referentes a proteçao dosdireitos autoris e de propriedade da CONTRATADA,
responderá por perdas e danos a serem apurados em acao prOpria.

7.FORO.

7.1 Fica eleito o Foro de Maceiô, Estado de Alagoas, com exclusao de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dUvida que possa surgir na efetivacao do presente contrato,
regendo-se pela legislaçao em vigor todos as casos nao previstos no presente instrumento contratual.

E por estarem as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE de pleno acordo corn o disposto neste
instrurnento particular, assinam-no na presenca das duas testemunhas abaixo, em 2 vias de igual teor
e forma, destinando-se uma via para cads parte interessada.

Macei6, 13 de abril de 2017.

ja  aneMHonor 	 ociara Marcia da Silva Correia

1T	 2a Testemunha

Nome: Diana Ped	 ira	 Nome:
CPF: 064.786.50	 CPF:

Unidade de NegOdj: lmplantta Servicos de Informatica Ltda
heceu a Dominió através de: lndicacao
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