
CL7.7 

Paraqrafo primeiro - Caso a CONTRATANTE nao receba o boleto bancarlo ate cinco dias antes do vencimento,~t: 
de sua obrigac;:ao a cornunlcacao a CONTRATADA para a ernissao de novo documento. ~ 

2.3 0 pagamento referente a locacao e aos services somente sera validado se efetuado atraves do boleto 
bancario, emitido e enviado peia CONTRATADA e/ou pela tnstituicao financeira competente, ap6s a devida 
cornpensacao bancaria, 

2.2 Fica ajustado, que os services mensais relatives a locacao, rnanutencao e suporte ora pactuados, prestados 
no periodo compreendido entre 03/03/17 e 30/03/17 nao serao cobrados ( exceto no que diz respeito a 
chamadas especiais - item 3.1, paraqrato primeiro). Os servlcos prestados a partir de 01/04/17 serao 
cobrados, com vencimento da 1 a parcela em 10/05/17 

2.1 0 valor mensal, ajustado na assinatura deste contrato, para a presente locacao e de R$ 871,00 
( Oitocentos e setenta e um reais 

/"""\ para o(s) referido(s) sistema(s): Dominic Empresarial, composto pelo(s) m6dulo(s): Contabilidade, Escrita Fiscal, 
Atualizar, Patrim6nio, Lalur, Folha de Pagamento, Processes, Dominio Atendimento e Auditoria na forma 
( ) Mono usuario ( ><) Multi-usuarto, com 03 usuarios , cujo pagamento a CONTRATADA sera 
efetuado pela CONTRATANTE ate o dia 10 (dez) do mes seguinte aos services prestados. 

2. VALOR MENSAL DA LOCA<;AO E SERVl<;OS. 

1.1 Pelo presente contrato comprometem-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, a locacao de llcenca 
de uso do(s) sistema(s) descrito(s) neste documento, compreendendo ainda a manutencao e suporte tecnico dos 
mesmos (clausulas 3.1 e 3.2). Referida prestacao de services sera fornecida pela CONTRATADA ou por sua 
unidade de neg6cios, as quais detern profissionais com treinamento tecnico especifico para tal. 

1. OBJETO DO CONTRATO. 

Pelo presente instrumento particular de locacao de llcenca de uso de software, de um lado 
MT PARTICIPACOES E PROJETOS S.A. • MT-PAR . com sede a 
Rua Av. Historiador Rubens de Mendon~a , n° 2368 
compl. Sala 304 , bairro Bosque da Saude . na cidade 
de Cuiaba , no estado de Mato Grosso 
CEP 78050-000 inscrita no CNPJ/CPF sob o n.? 17 .816.442/0001-03 . IE/RG 
Optante do Simoles ( ) Sim ( x) Nao, e-mail: leonesilva@mtpar.mt.gov.br 
Telefone: (65) 3645-3900 neste ato representada por seu(ua), Diretora-Presidente 
Sr.(a) Maria Stella Lopes Okajima Conselvan ,CPF n°. 782.472.761-00, doravante chamada 
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado TSL- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA, 
estabelecida a Avenida Centenario. n.0 7405, bairro Nossa Senhora da Salete, na cidade de Criciurna, Estado de 
Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.0 00.910.509/0013-05 e lnscricao Estadual n.0 25.814.164-6, neste ato 
representada por seu representante legal, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATADA, tern 
entre si, como justo e contratado o seguinte: 

CONTRATO DE LOCA<;AO DE LICEN<;A DE USO DE SOFTWARE 

NO ------- 
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CL7.7 

Paraqrafo Segundo - A instalacao da atuallzacao dos sistemas podera ser feita atraves do site da CONTRATADA 
ou do gerenciador de atualizacoes, sendo tal procedimento de unlca e exclusive responsabilidade c~t-_ · 
CONTRATANTE, bem coma a realizacao e guarda das c6pias de sequranca (backup's). ~ 

Paraqrafo Primeiro - Os services solicitados pela CONTRATANTE que nao estejam relacionados a rnanutencao de 
sistemas au prestacao de suporte atraves de meios especificados neste contrato realizados pela Unidade de 
Neg6cios au diretamente pela CONTRATADA, serao cobrados, alern das despesas de deslocamento, 
hospedagem e alimentacao. 

3.1 A CONTRATADA obriga-se a prestar suporte aos funcionarlos treinados da CONTRATANTE, em horario 
comercial, atraves da sua Unidade de Neg6cios mais pr6xima, com flm especffico para utiltzacao do programa, por 
telefone (tarifas suportadas pela CONTRATANTE) ou atraves do site denominado de Sistema Gerenciador de 
Suporte a Cliente (SGSC), ou atraves de outras ferramentas de suporte disponibilizadas pela CONTRATADA. 

3. OBRIGACOES DA CONTRATAOA. 

2.7 As obriga96es financeiras da CONTRATANTE serao devidas enquanto vigorar o contrato, independente do uso 
au nao dos sistemas. 

Paraqrafo quarto - O desconto previsto na clausula 2.6 nao tncldlra sabre o calculo da multa rescis6ria constante 
na clausula 4.1. 

Paraqrafo terceiro - 0 reajuste anual previsto na clausula 2.4 lncldira sabre o valor da mensalidade do contrato, 
sem considerar o desconto eventualmente concedido. 

Paraqrafo segundo - 0 CONTRATANTE somente tera direito ao desconto da clausula 2.6 se estiver com as 
demais parcelas em dia. 

Paraqrafo primeiro - A primeira parcela do contrato sera devida no valor do contrato sem o desconto. 

2.6 Sera concedido a CONTRATANTE um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade, desde 
que a parcela referente ao mes anterior tenha sido quitada ate o dia do venclmento. 

2.5 As faturas serao cobradas pelo banco indicado pela CONTRATADA, incidindo sobre o valor, em caso de 
atraso, juros bancarios praticados pelo mercado no dia da efetivacao do pagamento. 

Paraqrafo unico - em caso de varlacao negative do indice de correcao, nao havera reducao do valor anteriormente 
estabelecido. 

2.4 Os valores ora pactuados serao corrigidos, de forma anual, pelo IGPM ou outro indexador oficial que venha a 
substituf-lo. A correcao dar-se-a periodicamente a cada 12 (doze) meses, iniciando a partir da prestacao do servlco 
prestado. 

Paraqrafo segundo - A CONTRATANTE declara-se ciente que nenhum funcionario da CONTRATADA esta 
autorizado a realizar cobrancas em carteira, sendo permitida apenas a forma de cobranca estabelecida no caput. 
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Paraqrafo primeiro - A CONTRATANTE compromete-se a utilizar o Dominio Atendimento unlca e exclusivame~·/ 
para a cornunicacao e prestacao de services entre seus usuarios e os usuarios de seus clientes. ® 

5.1 0 Modulo "Dominio Atendimento" e parte integrante do Domfnio Empresarial e e composto por uma apllcacao 
web e funcionalidades desta aplicacao integrada dentro do Dominio Empresarial. A aplicacao web flcara 
hospedada em Data Center contratado pela CONTRATADA podendo ser acessada por usuarios da 
CONTRATANTE e seus clientes, devendo estes usuarios serem previamente cadastrados e treinados pela 
CONTRATANTE. 

5. DAS CONDl~OES DE USO DO M6DULO "DOMf NIO ATENDIMENTO". 

Paraqrafo unico - Ap6s a rescisao do contrato, a CONTRATANTE nae podera lancar novas lnformacoes 
posteriores a data do cancelamento, podendo apenas visualizar, excluir e alterar dados, bem coma executar 
processes e/ou calculos referentes ao perlodo em que o contrato esteve ativo. 

4.3 Ap6s alguns meses suspenso, o contrato podera ser rescindido pela CONTRATADA. 

Paraqrafo primeiro - Havendo posterior interesse da CONTRATANTE em reativar o contrato, a mesma devera 
quitar as parcelas em atraso e pagar a taxa de reativacao estabelecida pela CONTRATADA. 
Paraqrafo segundo - A CONTRATANTE devera enviar um fax ou correspondencia com o interesse da reativacao 
dos servicos e a cornprovacao dos pagamentos das parcelas em atraso, bem como da taxa de reatlvacao, o que 
somente se conflrmara ap6s a efetiva cornpensacao do boleto bancario na conta corrente da CONTRATADA, 
sendo que, a partir desta data, a mesma tera o prazo de 03 dias utels para llberacao do uso do sistema. 

4.2 Havendo tnadirnplencla da CONTRATANTE, o contrato podera ser suspenso. 

Paraqrafo terceiro - depois de transcorrido o prazo determinado na clausula 4.1, o contrato passara a vigorar por 
prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes mediante o aviso prevlo nos moldes 
acima descritos, sem a incidencia da multa rescis6ria. 

Paraqrafo segundo - a parte que rescindiu o contrato ficara obrigada ao pagamento, a tltulo indenizat6rio, do 
equivalente a 20% do que seria devido pelo restante do contrato. Tai multa nao sera devida pela CONTRATADA 
em caso de rescisao por inadimplencia financeira, dispensado em tal caso o aviso previo. 

Paraqrafo primeiro - recebido o aviso previo, o contrato restara rescindido no ultimo dia do mes corrente ao 
recebimento da comunicacao, sendo faturada integralmente aquela cornpetencla, 

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

4. DURA~AO DO CONTRATO. 

3.2 Preslar, nos termos deste contrato, as rnanutencoes que a CONTRATADAjulgar necessarias. 
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6.4 Os arquivos serao armazenados pela CONTRATADA pelo prazo de cinco anos contados a partlr da emis~ 
do documento fiscal (NF-e). estando os arquivos disponiveis atraves do "Domfnio Atendimento", em um D ta 
Center, aplicando-se a este capitulo o conteudo disposto no item 5.5 do presente contrato. h CL7.7 

6.3 Mensalmente a CONTRATADA enviara um e-mail de protocolo de recebimento dos arquivos, sendo a mesma 
responsavel apenas pelo armazenamento dos arquivos relacionados naquele protocolo. 

6.2 Os arquivos deverao ser enviados pela CONTRATANTE ou seus clientes para o endereco de e-mail gerado 
especificamente para esta finalidade. 

6.1 O service BOX-e e uma ferramenta destinada a receber e armazenar os arquivos de NF-e (Notas Fiscais 
Eletronlcas Federais) de saida ou entrada, dos clientes da CONTRATANTE. 

6. DAS CONDICOES DE USO DO SERVI CO "BOX-e". 

5.6 Para que a CONTRATANTE possa acessar os sistemas hospedados, a mesma devera obrigatoriamente 
!") possuir acesso raptdo e eficiente a internet, sendo o custo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE: 

5.5 A CONTRATADA garantira os services descritos neste contrato, exceto na ocorrencia de casos fortuitos ou de 
forca maior que possam ocorrer alheios a sua vontade. 

5.4 Os dados do Dornlnlo Atendlmento serao mantidos por mals 30 dias ap6s a data de cancelamento do contrato. 
Durante este perlodo somente os usuarios da CONTRATANTE terao acesso ao Dominio Atendimento a fim de 
permitir que a CONTRATANTE copie para seu computador os dados que julgar necessaries, nae sendo posslvel 
incluir, excluir ou alterar dados. Ap6s este periodo, todos os dados da CONTRATANTE serao eliminados sem 
previo aviso. 

Paraqrafo unico - 0 Domfnio Atendimento impedira o envio/recebimento de arquivos pelos usuarlos da 
CONTRATANTE e pelos usuarios de seus clientes caso o limite de transferencta da CONTRATANTE para 
determinado mes ja tenha sido alcancados, 

5.3 A CONTRATANTE podera trafegar mensalmente o equivalente a 2 Gigabytes. A quantidade de dados 
trafegada sera computada somente para os arquivos anexados e para os arquivos publicados e sera a soma dos 
bytes dos arquivos enviados para o Domfnio Atendimento e dos bytes dos arquivos recebidos do Dom!nio 
Atendimento. 

5.2 Sera disponibilizado para a CONTRATANTE 1 Gigabyte de espaco de armazenamento. Este espaco sera 
ocupado pelos arquivos publicados pelos usuarios do CONTRATANTE e pelos arquivos anexados em Sollcitacoes 
de Services pelos usuarios da CONTRATANTE e/ou usuarios dos clientes da CONTRATANTE. 

Paraqrafo quarto - A CONTRATADA nao esta obrigada a prestar suporte aos usuarios dos clientes da 
CONTRATANTE. 

Paraqrafo terceiro - A CONTRATANTE respondera exclusivamente pelo conteudo armazenado no Dominio 
Atendimento pelos seus usuarios, inclusive no tocante a licitude dos mesmos. 

Paraqrafo segundo -A CONTRATANTE nao podera sublicenciar, comercializar, ou locar o Domlnio Atendimento. 
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de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida que possa surgir na efetivac;ao~do 
presente contrato. regendo-se pela Jegislac;ao em vigor todos os casos nao previstos no presente instrumen 
contratual. b CL7.7 

• com exclusao MATO GROSSO Estado de CUIABA 9.1 Fica eleito o Foro de 

9. FORO. 

8.1 Caso a CONTRATANTE infrinja qualquer das clausulas do presente contrato, ou infrinja quaisquer dos 
dispositivos referentes a protecao dos direitos autorais e de propriedade da CONTRATADA, responders por 
perdas e danos a serem apurados em acao pr6pria. 

8. PERDAS E DANOS. 

7.1 A CONTRATADA nao se responsabiliza por quaisquer perdas, danos e consequencias do uso ou do uso 
indevido dos produtos por si fornecidos, e isenta-se expressamente de qualsquer responsabilidades e 
indenizacoes, lucros cessantes, prejuizos de quaisquer especles, ou sob quaisquer tftulos, perdas de neg6cios, "°' perda ou extravio de dados, defeitos de computador, equlpamentos ou perlferlcos, ou quaisquer outros danos 
diretos ou indiretos decorrentes da locacao e/ou utilizacao do programa, causados a CONTRATANTE ou a 
terceiros. 

7. CONDl~OES GERAIS. 

6.6 A CONTRATADA somente estara obrlgada a armazenar os dados durante a vigencia do presente contrato, 
sendo que ap6s o cancelamento, o conteudo sera mantido por mais 30 dias, sendo que durante este perfodo a 
CONTRATANTE devera copiar para seu computador os dados que julgar necessaries. Ap6s este periodo, os 
arquivos serao eliminados sem prevlo aviso. 

Paraqrafo quarto - nao se apllca aos valores do servlco BOX-e o desconto previsto no item 2.6 do presente 
contra to. 

Paraqrafo terceiro - o faturamento e a cobranca referente ao BOX-e lnlciarao imediatamente a partir do primeiro 
arquivo enviado pela CONTRATANTE e recebido pela CONTRATADA, obedecendo os itens 
2.3, 2.5 e 4.2 do presente contrato. 

Paraqrafo segundo - A tabela podera ser reajustada pela CONTRATADA, desde que feita a cornunicacao previa a 
CONTRATANTE com tres meses de antecedencia, podendo os valores tarnbern ser consultados no seguinte local: 
"domfnio atendimento I menu ajuda I tabela de precos box-e". 

Paraqrafo primeiro - A cobranca acima descrita obedecera uma tabela progressiva de acordo com a quantidade de 
arquivos recebidos, sendo que a tabela vigente no ato da contratacao e a seguinte: 01 ate 1000 (R$30,00); 1001 
ate 1500 (R$45,00); 1501 ate 2000 (R$60,00), e assim sucessivamente. 

6.5 Pelo uso deste service sera cobrado um valor de acordo com a quantidade de NF-e recebidas no mes pela 
CONTRATADA, atraves do valor da tabela vigente no site da contratada a epoca do faturamento, sendo que no 
mes em que nao for recebida nenhuma NF-e, nada sera cobrado. 
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Vendedor: Marcelo Filho Unidade de Neg6cios: J. Drel Sistemas de Informatica 
Conheceu a Dominio atraves de: Visita do vendedor 

,, 
• I 

Norn 
CPF 

Cuiaba, 03 de Mar~o de 2017. 

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