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DIMEP MATRIZ . DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.PTO.AC.LTDA.

END.: AV. MOFARREJ,840 -V.LEOPOLDINA-§AO PAULO -SP

CEP.: 05311-000

CNPJ: 61.099.008/0001-41

FOI{E: 36464$CS FAX: 364640ü$

INSCR.EST. 105903231114

C!iente

Hndereço

Eairro

tidade

üNPJ
À?t

CLUtsE ATLETICO YPiRAN!GA

RUA MANIFESTO,475

iPIRANGA

SAO PAIJLO

61 .902.862/000'1-02

SR, LINCOLN CIMATTI ii-IOME

Cep: 04209-000

Est.: SP

lnsc. Estadual :

E-Mail :

Fone: (1 1) 3386-3384

Fax:

!SENTO

presidência@cay.com.br

Resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que será regiCo pelas c!á*s-uias .;

condições que seguem:

i.1 Const;+u: objeto do presente contrato a prestação de serviços de assistência técnica çela C*?.I-iilÂT.&.]":.,

:"!os equipâmentos e/ou softwares da CONTR^"TANTE, descritos no Anexo i, dcravanie c!êÍI.lm;i:âc., j

"Equioamentos" e/ou "Softwares", com exclusividade, de acordo com as disposições e dernais especifical:;Õ:s

comerciais e operacionais contidas no Anexo il, os quais integrarn o presente Contrato.

1.1.''! . Havendo divergência entre os termos do Contrato e dos Anexos, prevalecerão cs iemnos dç CcntreÍ:.

1.2. A CONTRATADA fornecerá, parc realização dos serviços, e sob sua responsabilidade e sJbcrd"i'ia;ãc,

profissionais habilitados e capacitados, os quais deverão se apresentar uniforrnizados e identlficacios cara exercêr e

presiação ce Serviços nas dependências da CONTRATANTE (quando contratado e disposto neste conti'ato).

1.2.1 . A CONTRATANTE deverá designar um preposto seu para acompanhamento dos serviÇcs realizados eri':

neste csnt?-aic).

;:tt'"tl ,,rU

s:" as Cependênclas r*r técnicos cia fiONTRATADA (c-:anrÍo

ilia"
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2.4,. A CONTRATADA se obriga a fornecer o Serviço em estrlta conformidade ccm as especiÍicações

técnicas contidas neste Contrato, declarando ter capacidade de atendimento em conforrnidade com a legisiação e

regulamentação aplicáve!.

2.2. A CONTRATADA se responsabilizará pela qualidade dos serviços e peças (quando contraiedo e

disposto neste contrato), bem como comprovados vícios e/ou defeitos decorrentes da qualidade.

2.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer as ferramentas e materiais, visando ao bom funcionamento e a
boa conservação dos Equipamentos (quando contratado e disposto neste contrato) e seus componentes.

CLÁUSULA TERCEIRA . OBRIGACÔES DA CONTRATANTE

3.1 São obrigações da CONTRATANTE:

3.1.1. Realizar os pagamentos pelos Serviços nas datas e formas ora pactuadas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA_ PREÇO E PAGAMENTO

4."1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores descritos na planilha comercial, peia piestrçã*

dos serviços, o vaior total descrito no Anexo I deste Contrato, mediante a apresentação da Ncta íiscai dÊ sen/içcs,

que deverá ser entregue a CONTRATANTE com antecedência mínima de7 (sete) dias cio vencimerrto.

4.2. Ocorrendo atraso no pagamento a que se refere o caput desta cláusula, serão cobrados;urcs de mcra i,

razão de 3% (três por cento ao Mês) ao mês, calculados pro rata drê, multa de 2% (dois por cenio), calculadcs sr.;!:re

o valor em atraso.

4.2.1 . O atraso consecutivo de duas ou rnais parcelas, implicará a suspensão dos serviços, ató o eÍetivo

pagamento das parcelas em atraso.

4.3. Cada parte será responsável pelo pagamento e/ou retenção das obrigaçôes legais tribLrtáriac,

previdenciárias e securitárias incidentes sobre a presente contratação, de acordo com a legislação vigente, del,endl

as partes reaiizar ou permitir realizar quaisquer atos necessários para o cumprimento desta finalidade.

4.4. Os valores dos serviços serão reajustados a cada 12 {doze) meses, a contar da assir:aiura Ceste

contrato, pela variação INPC, ou por outro índice que venha substituí-lo.

4.5. Este contrato poderá ser cedido ou negociado com terceiios (lnstitu

{. ] 
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- Fundo de Investii''nento ern direltos creditór'ios), visando rrlablllzar a solução
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cLÁusuLA eutrlTA - pRAzo. pENúNclA E REsctsÃo

5.1. O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura por um período Ce 1?. {daz*}
meses, sendo renovado automaticamente por 12 (doze) rneses ou igual período, e assim sucessivarnente, desde qu:
não haja comunicação escrita, de qualquer das partes, manifestando a intenção de resclsão coniratual ccri
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da primeira vigência.

5.1.1. Na hipótese de prorrogação do Contrato, o prazo de denúncia permanecerá como disposto na Cláusula

"5.1." supra, salvo disposição contrária ajustada por escrito pelas partes.

5.1.2. Qualquer das partes poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato somente após o primelro

período de vigência, mediante notificação expressa, com antecedência de 60 (sessenta) Cias, ficando obrigadas ao

cumprimento das condiçôes contratuais durante a vigência do comunicado de rescisão.

5.1.3. Salvo por descumprimento contratual, caso haja interesse em cancelamento, antes do prirneiro ano cie

vigência, será cobrado corno multa compensatória o valor integral das parcelas restantes. Caso a solicitação ccorra

após o prirneiro ano, o valor a ser cobrado correspondera a 50o/o do total restante ao plano contratado.

5.1.4. Fica o CLIENTE obrigado a quitar o(s) Débito(s) anterior(ES) a data do cancelamento.

5.2. Importará rescisão de pleno direito deste contrato, independentemente de prévia nct:f:cação juClciai .:l:

extrajudicial, a ocorrência de qualquer das hipóteses seguintes:

5.2.1. Se qualquer das PARTES tiver decretada sua falência, requerer recuperação judicial ou extrajudiciai,

ingressar em regime de liquidação ou, por qualquer forma, tiver declarada sua insolvência'

CLÁUSULA SEXTA. RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA

6.1. Nos termos da legislação vigente, não haverá vínculo, solidariedade passiva ou fisca! de euaique:-

natureza entre a CONTRATADA e ou seus empregados, prepostos e colaboradores e a CONTRATANTE, sendo cle

responsabilidade da CONTRATADA os respectivos encargos +r'abalhistas, sociais, previdenciários e acidentários.

6.2. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a orientação dos seus ernpregados quanto

aos riscos da atividade, uso correto dos equipamentos, curnprimento das normas de medicina e seEuranÇa do seruiçc

e fiscalização, configurando-se quebra automática de contrato a não observância absoluta das tais no:'mas de

segurança.

6.3. Na hipótese de a CONTRATANTE ser afetada por qualquer reclarnação trabaihlsta cie empregeiics

ou prestadores de senviçcs ca *GNTR,A-T-ADA, esta se corncrorrete mir a responsabilidade, nantencio e

ÇONTRATANTE lr:dene de qualqxer responsabilidade cii despesa ente incorridas a este iíi;.lic.

assinn que despenciidas, inclusive, rnas não iin:itado, os custos judicia

das condenações e acordos.

rios advocatícios e perlciais, íntegra

gantos
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6.4. A CCÀITRATADA será a única responsáve! pela prestação dos serviços e .ocr c'laisguer ,-.r:iuíz_rt
que possa vir a causar à CCNTRATANTE, seus bens, ou a terceiros eÍ!'l geral, ccrno corsequência de atcs ci: íali:=l;

Ce seus sócios, empregados, agentes ou orepostos durante a prestação dos serviços ou destas resultantes, irclL:sive

aqueles referentes a honoi"ários advocatícics, sem prejuízo do seu direito de iegresso ern relação a qua:q,,:e:

rllqr ralac

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

7 .1 . As Partes, em decorrência da presente contratação, poderá tomar conhecimento de especificações

técnicas e/ou comerciais, banco de dados, informações, materiais, documentos, "know-how", procedlmentcs e outros

dados confidenciais ou exclusivos da outra Parte, ficando acordado que todas as informaçôes recebidas em virtude

do acordo firmado serão mantidas em sigilo e confidencialidade, sendo que, salvo o consenÍi;'nento prévio e por

escrito da Parte Reveladora, não serão, de maneira alguma, divulgadas, reveladas ou reproduzidas, no todc ou err
parte, nem utilizadas, direta ou indiretamente, para quaisquer fins alérn daqueles ora objeto de contratação.

7.2. O sigilo e a confidencialidade, previstos nesta cláusula, permanecerão ern vigor pelo perícdc de 5
(cinco) anos, a contar da rescisão deste contrato.

8.1 . O presente instrumento obriga as Fartes e selxs sucesso!"es a qualquer títuio.

8.2. As condições constantes deste Contrato sonrente poderão ser modiflcadas via Ter:r:c A,;ii.:;c

regularrnente assinado por ambas as Fartes.

8.3. A omissão ou demora por qualquer das Partes no exercício de qualquer dir"eito aqr.li previsto :'rãc será

considerada como renúncia ao mesmo, nem poderá o exercício isolado ou parcial de qualquer direito impossibllitar o

exercício futuro ou mais amplo de tal direito ou de qualquer outro.

8.4. As comunicaçóes entre as Partes serão sempre feitas por escrito e endereçadas através rneio que

possibilite a comprovação do seu recebimento, inclusive, meio eletrônico ou por meio de comunicação oficial, com

aviso de recebimento.

8.5. O presente contrato não irnplica em nenhuma fo:'rna de associação, sociecade cu rnancait, üIe,,;en5.l

as Partes deixar claro ern suas relações corn terceiros que age!'n erfi nome próprto, não :cderdo *ss;-::r,:

cornpromisscs en'l nome da cutra.

8.6. O presente contrato revoga e substitui quaiscuer Cor-rtratcs, verbais ou escritas, 1":;'.,-:r:dôs

anterlorrnente para o rnesmo objeto ora contratado.

8.7. ,q CONTRATADA se cornpronrete a implei"nentar açôes ern consonância anm ãq

voltadas para a preservação ambiental, além de buscar a inovação, para que sêus p

sustentáveis.

seiâ!'n
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8.8. As Paries declararn, sob as penas da iei, que os signatários dc presel,.te ilistr"u::rentc sã;-; r:ri-rs

representantes ou procLlradores legais, devidarnente constituídos ne forma de seus respectivcs aoritratos sccia's,

com poderes para assumir as obrigações ora contraíCas.

CLÁUSULA NONA. FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sâo Paulo - SP para dírimir quaisquer dúvidas decorrentes Ca

interpretação ou aplicação do presente contrato, com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiaCo que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forrna e teci, na

presença de duas testemunhas.

SAO PAULO,2 de Marco de 2018

cfrxrt&T.4.h1TE:

Tesiernl:nha - e llente:

iliome:
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Estes anexos fazem parte integrante do Contrato de Assistência Técnica
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VALOR TOTAL | 99,75

Abaixo e relaçãc de núrneros de sér"ie que compõen') este contratô:

Condição de Pagamento:

ATRAVÉS DE BOLETOS MENSAL

FORMA DE PAGAMENTO: í4 DDF

O faturamento será emitido de acordo com as condições comerciais acima, sendo emitldos dois faturanentrs
separados, um para software outro para Hardware quando houver.

\jo -{erie Endereeo EGUiparnento : .". '.: i -]12 llescrição Cohertr.rre

100000!t'!0cn0*34586r. RI.iA MANEFESTG, 475 G850C005?*r_l ElE À; IEEÀITE 99,7§

ÂiltrH"XC :
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SDL - SI.,'PCIRTE DMP ã*IG[-IT:

A miMEP se obriga a prestar suporte técnico do programa D§4P LIGHT - licenciadc de aict-ii,: ccrr r:r:rr:iicãr,

para o numero deternrinado no pedido de funcionários e empresas para o CI-IENTE no período rle vigêncin :lesi:,

contrato, sendo considerado como suporte técnico o atendirnento por rneio de ielefone, via fax e [-rnai!, nc rcrárlc

comercial das 8:00 às 'tr 7:30 horas, exceto Sábados, Dornlngos e Ferlados.

Atendimentos execuÍados nas dependênclas do CLIEâdrE serão cobrados de accrclo com tabela vigente.

A DIMEP não se responsabiliza por problemas, erros, dar':os oi,r orejr..rízos advinCos de aneraçãe inCe'riia e

quaisquer alteraçóes efetuadas no soÍtware, senn autorização expressa da â§MEF.

O Câ-IENTE não poderá ceder os Drograrnas a terceiros scb oualquer rccdaiidade, comp!"oí]-'retendc-se sci;-

boa guarda a cópla do orograma que !he é cedido, sob pena Ce nãc : fazei':do seienl torylaCas as rrred;das cabívels

por pa!'te da DS|MEF.

Caso a licença cio Cí-IENT'E necessitar de UP-GRADE de funcionárlos/emDresas e equlnar-,=-tos, c ':c:Lratc

será atualizado monetariamente proporcional à ampliação da iicença adqLlirida.

Vendedoe'{e} : CAMILA I\IARQUES SCARES
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