
Versao 2.14 Gestao Combos

Codigo:

Contmatic
Phoenix

Senha:

Iji/lodelo 5003 Gestao Combos Usuario Contmatic Q Usu£rio Novo ^

i-identificaqAo das partes
CONTRATADA: SOFTMATIC SISTENIAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Visconde de Itaborai n° 368 - Tatuape - S§o Paulo - CEP 03308-050 - Tel. 4090-1770 
CNPJ: 58.119.371/0001-77 -http://www.contmatic.com.br

!___________________________________ 2-DADOS DO CONTRATANTE"

CONTRATANTE: SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FRANCA E REGIAO
iff-' ■ V 4

FtAMO DE ATIVIDADE: Atividades de organiza?6es sindicais
MOME FANTASIA:

EiNDEREQO: Rua Dr Carlos Signorelli, ns 2540 CEP: 14.403-367
Vila IndustrialEIAIRRO: CIDADE: Franca UF: SP
72.918.006/0001-53C:NPJ/CPF: INSCR EST: Isenta CCM:

CNPJ DA EMPRESA PRINCIPAL 72.918.006/0001-53

3-DADOS DO RESPONSAVEL ■si
FlESPONSAVEL: Donicio Cruz Antunes CPF: 071.810.328-95
E-MAIL: sincofran@sincofran.com.br TELEFONE: 16-3721-0270

' ----- -—r——————

4-DESCREVA ABAIXO O REGIME TRIBUTARIO (SIMPLES NACIONAL, LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL)

Entidade sem fins lucrativos 

IRICAO DOS PU

11
v?

5-QUADRO I: Dl manutenqAo____
Guantidade de Usuarios Contratada: 04

COMBO 1 Gestao Empresarial Online (02 usuirios)
Faturamento de Produtos, Faturamento de Services, Financeiro, Estoque, 
Compras, CRM

j - COMBO 2 Gestao Empresarial Online (02 usuarios)
Faturamento de Produtos, Faturamento de Servigos, Financeiro, Estoque,

________ Compras, CRM + 01 Frente de Caixa (NFC-e/SAT)____________
[ ! COMBO 3 Gestao Empresarial Online (02 usuarios)

Faturamento de Produtos, Faturamento de Servigos, Financeiro, Estoque, 
Compras, CRM e Produgao

R$

R$

R$

Qtd. 01 Acessos Adicionais x R$ por usuario R$□ Qtd. Frente Caixa (NFC-e/SAT) x R$ por terminal R$

TOTAL
R$ REMIDO

6- QUADRO II: VALOR DA MANUTENQAO OBRIGATt^lA (QUADRO II)
Data do inicio da Manutengao Obrigatoria (via boleto bancario), a partir de:
O Valor da Manutengao Mensal Obrigatoria sera de:
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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MA |V[TENQAO DO SOFTWARE 

CONTMATIC GESTAO EMPRESAR!Al_ ONLINE

Pelo presente instrumento, de um lado SOFTMATIC - SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA 
LTDA, inscrita no CNPJ 58.119.371/0001-77, com sede na Rua Visconde de Itaboral, 368 - Vila Azevedo - 
CEP. 03308-050 - Sao Paulo/SP, cujo nome fantasia e Contmatic Phoenix, doravante denominada apenas 
CONTRATADA empresa detentora do servipo CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL ONLINE e de outro 
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FRANCA E REGIAO, inscrita no CNPJ 72.918.006/0001-53, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, em conformidade com a legislagao vigente, tern entre si justo 
e avengado o seguinte:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato a prestagao de servigos de manutengao do software de dominio da 
SOFTMATIC denominado de CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL ONLINE e o Armazenamento dos 
arquivos XMLs das notas fiscais e armazenamento dos Cupons Fiscais para utilizagao em ambiente cloud 
computing (na nuvem) e demais informagoes por meio de Copia de Seguranga pelo periodo de 12 (doze) 
meses nos termos da clausula 5.2 e suas alineas e a contar da assinatura deste contrato, podendo ser 
renovado por igual periodo. A copia de seguranga sera realizada em DATACENTER de primeira linha de 
livre escolha da CONTFRATADA.

2. DAS CARACTERISTICAS DO SOFTWARE 

O software CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL ONLINE e caracterizado pelos modulos:

Retaguarda- e a combinagao dos seguintes modulos, especificada no QUADRO I (campo 5):

a) Financeiro;
b) Compras;
c) Estoque;
d) Emissores de: Nota Fiscal Eletronica (NF-e);
e) Nota Fiscal de Servigos Eletronica (NFS-e);
f) Controle de Atendimento (CRM);
g) Produgao

Frente de Caixa (pontos de vendas): no format© NFC-e/SAT.

2.2. O software Contmatic Gestao Empresarial Online, destina-se unica e exclusivamente para o 
atendimento das operagoes comerciais realizadas pela Empress cadastrada no CNPJ identificado no 
documento de qualificagao das partes.
2.3. Para operagoes comerciais realizadas para empresas do mesmo grupo mas com CNPJ diferente, faz- 
se necessario a aquisigao de uma nova manutengao do software Contmatic Gestao Empresarial Online.
2.4. O sistema ira bloquear toda e qualquer operagao comercial que nao pertenga a Emoresa 
CNPJ ora CONTRATANTE e autorizado.
2.5. O CONTRATANTE esta ciente que a aquisigao de sistemas computacionais que executam 
transferencia eletronica de fundos (TEF) e de sua exclusive responsabilidade, cabendo a CONTRATADA 
somente informar quais sao os sistemas compativeis com o Contmatic Gestao Empresarial Online.

2.1.

I)

II)

com o

3. DO DIREITO DE USO

3.1. A CONTRATADA cede para a CONTRATANTE em carater nao exclusive a prestagao de servigo dos 
moduios do SOFTWARE CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL ONLINE, mediante o pagamento da 
manutengao mensal, conforme configuragao identificada no QUADRO I (campo 5), que e parte inteqrante 
deste contrato, com seus modulos Frente de Caixa e o Retaguarda, este ultimo
computing (na nuvem), com armazenamento em DATACENTER.
S.-I.l/Mem da quantidade de usuarios contratados, especificados no Quadro I (campo 5) do documento de 
qualificagao das partes, por liberalidade da CONTRATANTE e concedido a titulo^^o^is^(um)

em ambiente cloud
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usuario que podera, a criterio da CONTRATANTE ser designado ao profissional contabil da mesma.

3'2' *•? modul° Frente de Caixa podera se instalado em cada ponto de venda (caixas), limitado a 
quantidade mformada nesta contratagao. '
3.3. O modulo Retaguarda cujo respectivo nome de dominio www.contmaticgestaoempresarial.com.br 
encontra-se devidamente registrado perante os orgaos competentes (doravante “Site”) sob a titularidade da SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA. titularidade
3.3.1. O site proporciona ao usuario devidamente registrado, direito de uso dos mbdulos do Retaguarda 
mediante uso de login e senha. ’

4. DO DATACENTER

4.1. A guarda e recupera?ao das informagoes dos CONTRATANTES sao garantidas por DATACENTER 
de primeira linha que atende requisites de classe mundial em aspectos de seguranga e confiabilidade dos 
servigos, rigorosamente selecionado e contratado pela SOFTMATIC.
4.2. As copias de seguranga (backup) das informagoes carregadas pelos CONTRATANTES no portal 
www.fu|itsu.com/br sao realizadas pelo DATACENTER e garantidos a partir da data de sua inclusao. A 
frequencia de realizagao das copias de seguranga e estabelecida na politica de “backup” do proprio 
DATACENTER. Estas politicas sao extremamente confiaveis e est§o alinhadas com as melhores praticas 
mundiais de seguranga.
4.3. A CONTRATADA reserva-se o direito de decidir pela troca do DATACENTER se isso se fizer 
necessano, visando assegurar qualidade, seguranga e o melhor nivel de servigo aos clientes sem que 
isso represente algum prejuizo a nenhuma outra clausula deste contrato.
4.4. A CONTRATANTE esta ciente e de acordo, de que o contrato existente entre a CONTRATADA e o 
DATACENTER garante 99.5% de disponibilidade no acesso, pois o DATACENTER esta sujeito a 
manutengoes, assim como melhorias nos modules do Retaguarda. Igualmente, a CONTRATANTE esta 
ciente e de acordo que eventuais interrupgoes de acesso ao DATACENTER, poderao ser oriundas de 
problemas existentes nas concessionarias de telefonia. E de responsabilidade da CONTRATANTE o 
funcionamento da rede e servigos de Internet e seu respectivo provedor de acesso.
4.5. A CONTRATADA e o DATACENTER mantem contrato que nao somente garante total sigilo dos 
dados e informagoes nele inseridos pelo CONTRATANTE, por meio de criptografia e senhas, como 
tambem assegura acesso restrito as gravagoes feitas nos diversos backup's promovidos em varies 
servidores, pelo DATACENTER. Porem, e de inteira responsabilidade gerenciar as pessoas, seus
empregados ou prepostos, quanto a correta utilizagao dos modules do Retaguarda, habilitando-as ou 
mabilitando-as.

5. DA PRESTAQAO DE SERVIQOS

5.1. A CONTRATADA se compromete a prestar os seguintes servigos a CONTRATANTE, mediante o 
pagamento da manutengao do Quadro I (campo 5) do documento de qualificagao das partes:
5.2. Servigo de armazenamento de dados:
I) Os modules do Retaguarda oferecem o servigo de armazenamento seguro de informagoes e 
documentos fiscais emitidos pela CONTRATANTE, no ambiente cloud computing (na nuvem) pelo perlodo 
de 1 (urn) ano.
II) As informagoes armazenadas nos modules do Retaguarda com mais de 1 (urn) ano que nao sejam 
necessarias ao exercicio fiscal em andamento, tais como: movimento de contas a pagar e a receber, 
estoque, movimentagao do faturamento (cupom fiscal, notas fiscais eletronicas) deverao ser removidas 
para o Hard Disk (HD) do CONTRATANTE, inclusive os arquivos XML das Notas Fiscais Eletronicas.
III) As informagoes armazenadas nos modules do Retaguarda e que forem removidas do ambiente cloud 
computing (na nuvem), dentro do prazo estipulado ou fora dele, nao poderSo retornar para 
ambiente. esse mesmo

IV) O CONTRATANTE podera salvar/armazenar os arquivos XML das Notas Fiscais Eletronicas que 
forem removidas dos modules do Retaguarda, no modulo CONTMATIC TRANSPORTES - Modulo 
Armazenador caso seja contratante do mesmo.

5.3. Suporte e demais servigos 

A CONTRATADA se compromete:
I) Prestar os servigos de suporte tecnico do software objeto deste contrato, porujet ielefone, ou
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suporte online (chat) disponivel na area de clientes, em sua sede ou em suas filiais onde a SOFTMATIC 
mantem escritorios, em dias uteis, de segunda a sexta-feira, durante o horario comercial 
^OSu^rte Tecnico destina-se, exclusivamente ao software CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL 
ONLINE, nao cabendo ao Suporte prestar esclarecimentos ou interpretagoes sobre legislacoes, orientar os 
usuanos sobre a operacionalizagao de outros softwares que nao pertengam a CONTRATADA 
treinamentos de usuarios por telefone.
III) Se, porventura, a solugao de urn determinado problema no software nao for resolvida por telefone ou 
^M?oA^M^eXI9'n^0' consecluentemente, a visita de urn profissional tecnico no enderego da 
CONTRATANTE e ainda, nessa visita, ficar constatado que a nao solugao do problema foi motivada por 
impencia ou mabihdade do usuario ou por defeito de hardware ou rede, a CONTRATADA reserva-se no 
direito de cobrar a visita e o tempo despendido, conforme tabela de valores vigentes a epoca.
IV) Fornecer via internet, atualizagoes de versoes do software objeto deste contrato contendo alteragoes 
de legislagao e aperfeigoamentos relacionados aos seus modulos.
V) Disponibilizar na sede da CONTRATADA ou em suas filiais treinamentos online atraves da modalidade 
EAD (Ensino a Distancia), sobre a operacionalizagao do software, sem limites quanto a quantidade de 
vezes em que o treinando pretenda frequenta-lo, condicionado apenas ao numero de vagas disponiveis.
VI) Para ter acesso ao suporte tecnico, atualizagao dos sistemas e demais servigos do CONTRATADA 
inclusive, a emissao de boletos bancarios, o CONTRATANTE devera realizar o cadastro de todos os seus 
usuarios (sejam os responsaveis ou colaboradores) no gerenciador de autenticagoes de usuarios 
denominado ConnectCont, disponivel no site do CONTRATADA.
VII) O ConnectCont e uma ferramenta disponibilizada gratuitamente pela CONTRATADA que permite ao 
Responsavel Operacional do CONTRATANTE, outorgar autorizagoes de 
colaboradores para os diferentes produtos e servigos da CONTRATADA.
VIII) Por liberalidade e disponibilizado ao CONTRATANTE

ou promover

acesso aos seus empregados/

. e seus empregados, a titulo gratuito,
esclarecimentos de legislagao por meio do portal Legalmatic no enderego www.leaalmatic com br de 
acordo com as regras nele estabelecidas. Por se tratar de liberalidade, os servigos descritos acima 
poderao ser suspenses ou mesmo cancelados a qualquer tempo por parte da CONTRATADA 
IX) P°r liberalidade e disponibilizado ao CONTRATANTE e seus empregados, a titulo gratuito 1 (uma) 
matncula por mes aos Cursos Contmatic, condicionada a existencia de vaga, a qual devera ser efetivada 
atraves do enderego eletromco www.cursoscontmatic.com.br, de acordo com as regras nele estabelecidas 
Por se tratar de liberalidade, os servigos descritos acima poderao ser suspenses ou mesmo cancelados a 
qualquer tempo por parte da CONTRATADA.

5.4. A CONTRATANTE se compromete a:

mudanga de d* "° ^ ~

II) Adquinr e mstalar e manter os equipamentos de informatica de acordo com a configuragao exigida para 
mlnimLdsaomathserguSesrmanCe ^ UtlllZa?a° do software obieto deste contrato, cujas configuragoes

a) Servidor: microcomputador com processador Intel Core I3, 3,8 GHZ ou AMD A-Series, 3,8 GHZ,
4.0 Gb de memoria RAM ou superior.
b) Sistema Operacional Servidor: Windows 7 64bits ou Linux 64bits
c) Frente de Caixa: microcomputador com processador Intel Core I3, 3,8 GHZ ou AMD A-Series, 3,8 
GHZ, 4.0 Gb de memoria RAM ou superior;
d) 2 (dois) GB (Gigabyte) livres para instalagoes.
III) Na hipotese de utilizagao dos aplicativos Frente de Caixa e eBar Desktop, no mesmo microcomputador 
a configuragao passa a ser o seguinte:: microcomputador com processador Intel Core I5 3 8 GHZ ou 
AMD A-Series, 3,8 GHZ, 8.0 Gb de memoria RAM ou superior.
IV) Se a utilizagao do aplicativo Frente de Caixa ocorrer no microcomputador utilizado como Servidor, 
neste caso a configuragao passa a ser a seguinte: microcomputador com processador Intel Core I5 3 8 
GHZ ou AMD A-Series, 3,8 GHZ, 8.0 Gb de memoria RAM ou superior.
V) Para instalagao do Frente de Caixa (ponto de venda) o CONTRATANTE devera consultar os 

fabneantes dos perifericos (hardwares) que sao homologados pela CONTRATADA 
responsabilidade do Contratante ou do Fabricante homologado, a respectiva instalagao
VI) O software Contmatic Gestao Empresarial Online 
homologados pela CONTRATADA.
VII) Os servigos de internet sao pre-requisitos para a sincronizagao dos modulos do software de 
Retaguarda com o Frente de caixa, sendo recomendado a configuragao minima co

sendo de inteira

nao funcionara em hardwares distintos dos

labytes.
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VIII) Atualizar hardwares e perifericos sempre que evolugoes tecnologicas sejam implementadas pela 
CONTRATADA, sob pena de nao poder receber atualiza?6es, e, consequentemente, nao obter 
as vantagens oferecidas pelo software, sem direito a reclamagao contra a CONTRATADA.
IX) Ainda que o software desenvolvido pela CONTRATADA seja de tecnologia de ponta e atualizado com 
a legisla$ao pertinente, o mesmo nao tern o condao de substituir ou dispensar a atividade humana 
especializada, mas sim, de servir como facilitador para a mesma, exigindo portanto que usu£rio faga a 
respectiva conferencia dos resultados e relatorios apresentados pelo software.

6. CONDIQOES COMERCIAIS:

6.1 Pelo direito de uso do software CONTMATIC GESTAO EMPRESARIAL ON LINE e suas atualizagoes, 
sera paga a CONTRATADA, os valores mensais a titulo de manuten?3o obrigatdria especificados 
Quadra I (campo 5) e Quadra II (campo 6) do documento de qualifica?3o das partes. Ao CONTRATANTE 
e facultado a aquisigao dos modulos que compoem o Retaguarda de forma individual e tambem 
desassociada da aquisigao do software Frente de Caixa.
6.2 Os valores de manutengao serao reajustados anualmente pela variagao positiva do IPC-FIPE ou outro 
indice que venha a substitui-lo pelo governo, em caso de sua extingao.

7. DA PROTECAO DE DADOS (LEI 13.709/18 - LGPD)

7.1) A CONTRATADA reconhece a importancia da privacidade e do tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurldica de direito publico ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural, cumprindo com as disposigoes da Lei 13.709/18 - Lei Geral de Protegao 
de Dados (LGPD), sobretudo quando a mesma entrar em vigor.

no

7.2) Tambem reconhece que o tratamento de dados deve ser realizado em obediencia as 
hipoteses citadas no art. 7° da LGPD, especialmente quanto ao consentimento do titular dos 
dados, dentre a varias hipoteses elencadas, que vao desde o cumprimento de obrigagao legal ate 
a finalidade de protegao do credito.

7.3) O tratamento de dados ocorrera mediante fornecimento de consentimento do titular dos dados, salvo 
na hipotese prevista no § 4°, inciso X, do art. 7° da LGPD, que dispde que e dispensada a exigencia do 
consentimento para os dados tornados manifestamente publicos, resguardados os direitos do titular e os 
principios previstos na respectiva Lei.

7.4) Ao titular dos dados e garantido o acesso facilitado as informagoes sobre o tratamento de seus dados, 
que deverao ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, nos termos da LGPD.

7.5) £ direito do titular dos dados, desde que haja requisig§o, obter informagoes, nos termos do 
art. 18 da LGPD, sobre: I - confirmagao da existencia de tratamento; II - acesso aos dados; III - 
corregjlo de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimizag§o, bloqueio ou 
eliminagao de dados desnecessarios, excessivos ou tratados em desconformidade; V - 
portabilidade dos dados a outro fornecedor de servigo ou produto, mediante requisigao expressa, 
de acordo com a regulamentagao da autoridade nacional, observados os segredos comercial e 
industrial; VI - eliminagao dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipoteses previstas no art. 16 da LGPD; VII - informagao das entidades publicas e privadas com 
as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - informagao sobre a 
possibilidade de nao fornecer consentimento e sobre as consequencias da negativa; IX - 
revogagao do consentimento.

7.6) Em consonancia com a segao II da LGPD, que trata das “Boas Praticas e da Governanga”, a 
CONTRATADA esclarece que podera formular regras de boas praticas e de governanga, que constituira 
sua “Politica de Privacidade”, estabelecendo as condigoes de organizagao, o regii yncionamento, os
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procedimentos incluindo reclama?6es e peti?6es de titulares, as normas de seguranga, os padroes 
tecmcos, as obrigagoes especificas para os diversos envolvidos no tratamento, as acoes educativas os 
mecamsmos internos de supervisao e de mitigagao de riscos e outros aspectos relacionados’ ao 
tratamento de dados pessoais, tudo para o bom e fiel cumprimento da Lei Geral de Protecao de Dados e 
legislates afms, naquilo que couber. v

8. DA IMPLANTASAO DO FRENTE DE CAIXA:

felaSPat%aontCos deT^aNTE Pr0Videndar 4s SUas pr6prias exPensas a ^ Equipamentos

9. DA COBRANgA

9.1. Os serviqos prestados serao cobrados pela CONTRATADA por meio de boleto bancario enviado para 
correio eletronico, com vencimento ate o dia 15 (quinze) de cada mes, como tambem a Nota Fiscal 
Eletromca de Serviqos que sera enviada para o email indicado pelo CONTRATANTE 
cadastro.
9.2. Na hipotese de pagamento em atraso, ao valor devido ser^ acrescido multa de 2% (dois por cento), 
alem dos juros de mora por dia de atraso e atualiza?ao na forma da lei. Ap6s o vencimento do boleto o
CONTRATANTE devera acessar o site da CONTRATADA, para obtengao de urn novo boleto devidamente 
atualizado.
9.2.1) Os boletos bancarios estarao disponiveis para download todo primeiro dia util de cada mes na area 
de clientes do site da CONTRATADA. Alem dessa disponibilidade, os boletos bancarios tambem sao 
encaminhados por e-mail. Dessa forma, a CONTRATANTE nao podera deixar de efetuar o pagamento na 
forma e prazos ajustados, sob a alegaqao de nao ter recebido os boletos bancarios, os quais sempre 
estarao disponiveis para download na area de clientes do site da CONTRATADA.

em seu respective

10. DAS GARANTIAS

10.1. A CONTRATANTE declara, reconhece e aceita que:
a) O software nao foi desenvolvido por encomenda da CONTRATANTE, mas sim para uso generico. 
Desse modo, a CONTRATADA nao pode garantir que este atendera as necessidades especificas da

b) A elaborate de programas de computador nao e totalmente isenta de vlcios ou defeitos, e, que assim 
sendo, a CONTRATADA nao pode garantir que o software funcione ininterruptamente ou esteja livre 
de defeitos.
c) A CONTRATADA n§o se responsabiliza por problemas no software provocados por defeitos nos
hardwares ou redes incompativeis, ou que forem instalados em m^quinas com configuracoes inferiores as 
exigidas. J

11. DA VALIDADE DO CONTRATO

11.1. Este contrato e valido por um periodo de 12 (doze) meses, nos termos da clausula e sua renovagao 
sera automatica por igual periodo, caso n3o haja manifestagao das partes em sentido contr£rio. Caso o 
contrato sofra altera<?6es de qualquer natureza, o CONTRATANTE sera informado para que possa avaliar 
e decidir quanto ao novo aceite solicitado pela SOFTMATIC, que sera condigao necessaria para a 
continuidade da prestagao dos servigos.
11.2. Este contrato podera ser rescindido nas seguintes condigoes:
I) Pelo CONTRATANTE desde que comunique por e-mail para o respective enderego 
CANCELAMENTO@CONTMATIC.COM.BR , com antecedencia minima de 30 (trinta) dias a sua intengao 
e esteja devidamente quite com as taxas de manutengoes dos meses anteriores, bem como, comprometa-
se, por escrito, em nao mais utilizar os sistemas em suas versoes posteriores a rescisao, com excecao das 
copias de seguranga.

Pela CONTRATADA, a qualquer tempo, e sem necessidade de aviso previo, caso identifique as 
seguintes situagoes: a) Por inadimplencia nos pagamentos das taxas de manutengoes, sem prejuizo de 
adotar as medidas cabiveis para o recebimento do principal com multa, jura

II)

e despesas de
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' 1"cuslve de Protesto e honoranos advocaticios. b) Sem a expressa autorizacao da
nos casos de utilizagao do(s) software(s) por terceiros, incluindo a hipotese em que o 

CONTRATANTE preste serviqos a terceiros e por for?a dessa prestagao de servigos instale os softwares 
da CONTRATADA, sem a devida autorizagao;
III) Por mutuo acordo entre as partes em se tratando de rescisao sem justa causa, respeitando o prazo 
minimo de 30 (trinta) dias, desde que esteja devidamente quites com os valores das taxas de 
manutengoes mensais e tendo cumprido com as obrigagoes ora assumidas neste contrato, mediante 
aviso emitido por e-mail para o respective enderego CANCELAMENTO@CONTMATIC.COM.BR
IV) Na hipotese de rescisao do contrato, a CONTRATANTE se obriga a retirar todas as informagoes 
contidas nos modules do Retaguarda, inclusive os arquivos XML que ainda nao tenham sido removidos e 
salva-los em seu respective Hard Disk (HD).

12. DO FORO

12-1 dart.es el®9®m 0 Foro Central da Capital de Sao Paulo, para dirimir quaisquer divergencias 
onundas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13. ACEITE

13.1. Ao aderir a este contrato, o CONTRATANTE concorda com todos os termos dos servigos e das 
condigoes aqui defimdas, e autoriza a CONTRATADA a faturar e cobrar mensalmente pelos servigos 
prestados, de acordo com o Plano escolhido.

RIBEIRAO PRETO, 11 de FEVEREIRO de 2021

Deus seja louvado

CONTRATANTE

c

Assinatura:

Nome DONICIO CRUZ ANTUNES

CONTRATADA

Assin

Nome Representante ALTAIR FERNANDES MARTINS
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