
 
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

  
CONTRATANTE: 
(Entidade), com sede a ___________, 1491 CEP 000000000, CNPJ 00 000 
000/0000-00, representada pelo seu presidente, 
Sr..........................................................., 
  
CONTRATADO: 
TELEAMAIS Serviços ao Terceiro Setor Eireli-ME, com sede a Av. Túlio Bertoldi, 71, 
cidade de Jaú-S.P., CNPJ 19.558.333/0001-69, representada pelo seu diretor Adriano 
Maia Juares. 
  

● Objeto e Condições Gerais da Prestação do Serviço 
● O presente instrumento define as condições para a prestação do serviço de 

locação do software denominado “NotadoBem”. 
● O CONTRATADO é produtor e detentor dos direitos autorais do software que é 

objeto do presente contrato; 
● O objeto do presente contrato é a locação do software pelo CONTRATANTE, 

detalhados no anexo A; 
● O serviço do software é personalíssimo e intransferível. O serviço estará à 

disposição do CONTRATANTE 24 (vinte e quatro) horas por dia, podendo 
eventualmente sofrer interrupções devido à manutenções técnicas e/ou 
operacionais, casos fortuitos, ações de terceiros e falta de energia elétrica. 

  
● Responsabilidades do Contratado 

  
2.1 Manter o software atualizado tecnicamente e fornecendo prontamente as novas 
versões liberadas; 

● Corrigir os erros de concepção e produção do software, sempre que solicitado 
pelo CONTRATANTE. Não se compreende como obrigação do CONTRATADO 
os serviços e correção de erros de operação ou uso indevido do software 

● Fornecer suporte técnico gratuito, exclusivamente para dirimir dúvidas ou 
solucionar problemas quanto ao software objeto do presente contrato, por 
telefone, e-mail (correio eletrônico) e/ou acesso remoto, nos dias úteis e 
horários comerciais; 

● Atender as solicitações de mudanças e implementações no software, mediante 
acordo a ser detalhado em novos aditivos ao presente contrato. 

● Treinar e prestar esclarecimentos aos funcionários, envolvidos com a operação 
do sistema. 

● Manter total sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE a 
que tiver acesso, inerentes do trabalho de desenvolvimento e manutenção do 
software. 



Os dados cadastrais dos contribuintes administrados pelo software são de propriedade 
da CONTRATANTE, fica vetado ao CONTRATADO o uso dessas informações. 
  

● Responsabilidades do Contratante 
● O CONTRATANTE deve prover, sempre que ocorra qualquer problema com o 

software, toda a documentação, relatórios de erros e demais informações que 
relatem as circunstâncias em que o problema ocorreu, sob pena de 
impossibilitar o CONTRATADO de solucionar o(s) problema(s) ou erro(s); 

● O CONTRATANTE deverá fornecer nome, cargo/função e outros dados 
necessários dos responsáveis pelo uso do sistema ora contratado; 

● Sempre que necessário o CONTRATANTE obriga-se a ceder suas instalações, 
equipamentos e pessoal a fim de facilitar de forma geral o acesso e os 
trabalhos a serem executados pelo CONTRATADO; 

● Não efetuar qualquer alteração no software objeto do presente contrato sem 
autorização expressa do CONTRATADO. 

● Valores e Forma de Pagamento do Serviço 
● Pelo aluguel do software , o CONTRATANTE pagará a quantia R$ 89,90 

(oitenta e nove reais e noventa centavos) mensais, até o dia 05 do mês 
vincendo, através de depósito bancário na conta corrente do CONTRATADO; 
Caso a CONTRATANTE deseja realizar o pagamento através de boleto 
bancário, será acrescido o valor de R$ 9,00 referentes as taxas e custos de 
emissão e baixa do boleto bancário. 

● Serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE os impostos, taxas, 
emolumentos e tributos em geral, devidos por força do presente contrato; 

● O não pagamento da(s) mensalidade(s), nos prazos e pelos valores ora 
ajustado importará na suspensão do serviço de locação do software, a 
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária 
pela variação IGP-M e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e 
não pagos; 

● Verificando-se o atraso no pagamento da mensalidade, o CONTRATANTE será 
contatado pela área de cobrança do CONTRATADO para que proceda ao 
pagamento.  Em persistindo a pendência após 30 dias (sessenta) dias do 
vencimento, o serviço de locação do software será suspenso até o 
adimplemento da obrigação. 

● O não pagamento da mensalidade, depois de transcorridos 60 (sessenta) dias 
da data de seu vencimento, poderá implicar na rescisão do presente contrato 
e/ou inclusão do nome do CONTRATANTE na relação do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC) desta cidade. 

  
Anualmente, sempre no mês de Janeiro a mensalidade será corrigida pelo IGP-M. 
  
5. Prazo de vigência - Rescisão 
  



5.1 O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, por ser rescindido a qualquer 
momento, por ambas as partes, com o aviso prévio de 30 dias. 
  

● FORO 
  
6.1 Para dirimir eventuais e não esperadas demandas emergentes do presente 
instrumento elegem as partes o Foro desta Comarca de Jaú/SP. 
  
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de 
prestação de serviço em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
  
  
___ de ___________ de 2.016. 
  
  
  
_____________________________________ 
CONTRATADO 
  
  
____________________________________ 
CONTRATANTE  
 


