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Termn de tontr'âte que êntrê si&zêm â Sqqg
' 
'' ÀtlÉtiso YPiranga' G §0FT;0[IE

Processamento da Dados Ltda', para a

}ffifff;,-iü, T*1?:*ffil:ã."ffio*T :
menutençãa dç sistama.

Clube Atlético Ypiranga, com sede à Rua do Manifesto,475, no bairro do

üi;r*§á- ffipn4io+ori'o 
'na 

cidadt de §ãu Paulo, Estado dy- sio Paulo,

Cr.leli át.goa"sÊâÍCI0ü1-sâ Reste atc rcpresentada por sÊu dirator ahail{*

assinsdo* doravante detorninada simple*mente a Contrstante e §üFT-OHE

#üffià oÀúCIs LTBÁ., com *ede à Fraça §osmorary 13- t *I3ilt:
de Vila MarÍa, na eidsde da São Paulo, Estado da' §âo fa'ylo, {Nf-l:
eã.#eos§10$ô1*ü§, reÊreeêntads neste {o for seu- dÍreJor uh1§?

ilàidàã, àor*u"nta denb.minâda sirn plesmente. a Çontratada, aiust*m entre

*i, § preserrte sontrats, quê §e iegerá pelas dâusulas * condições

seguintea,:

Cláusula 1' - 0bieto

Ç 'prÊÊsnts G§Rtrat6 :.fs.1ç1i''fü[: obi$tc de

da *sritratantg Beia

,í, '..

ApitcaWo{ ; cÔh'itantes do
, tãi' qqãi ô'efãtivarnente

r; as§itit coriib mantê-los

's.

+



ll. Cpder todo o matertal !uê p*nrentura vsnha a tonffatada sclicÍlar e"

destinado a açolh*r a* copias dos prograrnes.

I. A Contratada coloca todo o seu Departamento de A§§istência Têcnica a

§offware a disposíção da Contratanie para manterem ern perfeito estado

de funcionamento ioOos os §istemas AplicatÍvos mnstantes do ANE{O I

ds prÊ§ênte ton$ats.
Il. A Ax*istÉncia têçnica ora tratada rião ahranglequaisquar

e su alteraçÕes de todo ou pa*e dos Progrãma§ Aplicativos cofr§kntes

do AhIEXO I do presente Contrato, §ffi porventurc venham a ser

iug*riOã* pela Contratante. Neste ca§o Em Fa{rut,ar: I"1?: os

eníe,ndirneniCIs e aeertos finançeiros develüo ter malieada§ a pafe ,!
goga.á ou nÊu" a critÉrio das parte§, §er ane)ç1da§ q Ê§& atruveí-de'
adÍtiva*" -'-ê

1

A Contratada garante à üontratante qua, pelb Temp,a de duraçâo ilo
presente Csntrato ê, §ê pôr qUâlguer motivo vler neste decurso a aas§ciar-

se a' outrern, üu rnesmo transf*rir c seu' §'onhecimento Tecnológica â

pesssas OU emprêsã, se abriga a'dâr. ass me§mos a devida ciêneia e

obrigaçáo de suCessâo de"tod§s os termos deste.

A Contrntante neste ato, recenhece que à Contratada pertence t6dc O

üireito de Autoria sobre tados os §istçmas Apli§âtivo§ constantes do
ANEX6 | do presente"§ontrato e quê o presente visa autorizá-la ao usô
devidamente àutorgado e salvaguardando o§ conj-untos de programa§

desenvolvidos em úráter exclusivo e de farmã e§pecífi§ü'

As condições de forneeimento como Preçou, ftrmas de Fagamento §
CorreçÕei Oe freços estão expressas no ANEXO ll do presente tontrato-

l, Q pr*ro de vigência do presente tontralo é indetenninadn.

J\t\ \lh\l
§J_
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' Cmusula 4" . Manutenção c Âeti$ãncia Tócnica

{. Gláusula §" - Gamntias

Cláusula 6" - Preços e Condl§ões {e Pagamento

Glausuia ?* - Prazo {Vigência, R*oo@



Testemunhas:

ll. cabe direÍto â quâhuêr das pârte§ rescindir o prEqBnte Üontrato em
- 
q*qúi t**po casó venham a se sentir prejudicados pela outra em

qualquer dos itens ou termos do §ontrato'
Hl.o nresente c§ntiato tamhám pnderá ser rescindido por qualquer d*s
"'úri;;-;;;trrã;G*, 

desde que, denúncia nesse sentido seia efetuada

iom antesedênçia mínima de 60 dlas, via fax ou carta registrada-

Amhas as p*rles neste atu,clegeín s FÉrum eo {ynigryis de §ão Paula,

cúa únicô §orll:petênte para ãirinrlr quaisquer düvidaa, quê p§n'Énfirra

venham a exi tir nss termns do presente.

E, FsI estârerfi üe pleno acordo cum todas3g dlsposii$Ees aqul e, §*tâ 91F
*nunciadas, ce*Liám e, para tuüos oe efeltc§ firmant o presente ssnimto

na prÊssnç* da* tssternunilaa shaixo:

Ctàueula 8" - Foro

§



AttEXO I - Descrição dos Si

A .""

,.1
. l*l
,n

§istsrna da Folha dê FÊgE rrsnto, Çontabilidade'

r Desenvolvido pâra Equipamento Mimmrnputadar cornpat§vel IBM-

FC.

r Suportado pelos Sistema üperacionais PC'DOS s MS-

§§§fitrrIindow .

r §uportado em ambientes de Rede.

@-
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a) Precos

Cutto da lnstahÉo

R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

custo [llensal da llflanutenção e Assistência Tácnica

RS â$S,CI0 {Duzentos e Quâr§nt§ Realg}

b) ForIrIa dq f:e§qm§§tr

lnstalaç:ãol

A lnsklação do Sistema: dev,êrá §8r pa§â ne aÊo da insklaçf;a'

.1: ilitanuten$§s e Assixsnuia Tácnics':

A primeira manutenção : deneÉ ser paga no dia ü[t$$f,lfiA3^rr'-'

l, k'A;;;*4s manutenç-6*u, terão seu ,*n"imento no dia ãI subsequente ao

{,ff oã *c='r"teÍsnte aos ue*(os pmstados tusto $lhnsal da Manutençâo e

1' .,' Assistência Técnica.,,/

c) Çorreçãp dos Precos 
.*,_*_**\

Os preços dos serviços serão reajustadoEáuaffiente7 de acordo com a

variaçáo do IGPM. \_---'
ta§n * indice acima seia extinto ou outras normas negulndoral venham a

sÊ ,apliear, as pantes'de Çornuni aCordc elegorêo oubç fndíB ê a

pariodÍcidade ds utilização do mesmc'
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attf fXO ll - Preço§ e


