
MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano,1824–  Centro – Governador Valadares (MG) 

Tel.: (33) 3089-0734 – minaslegal@outlook.com 

Contrato Nº : ____ /14 
 

CONTRATO DE LICENÇA DE USO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, que entre si 

fazem, de um lado, MINAS LEGAL AUTOMACAO 
COMERCIAL, sito na cidade de Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais, à  Rua Marechal 

Floriano, 1793 – Centro, sob o CNPJ : 
17.958.988/0001-07, doravante denominada 

CONTRATADO ,e do outro lado,  
________________________________________sito 
na cidade de __________________________ / MG, 

à __________________________________ , CNPJ 
__________________ doravante denominada 

CONTRATANTE, perante as testemunhas abaixo 
assinadas, mediante as Cláusulas e Condições 
seguintes: 

 
1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto 
 

1.1 - CESSÃO DE DIREITO DE USO, DO SISTEMA DE CONTROLE DE LOJA E 
EMISSÃO DE CUPOM FISCAL. 

 
1.2 - O contrato visa a prestação pelo CONTRATADO, os serviços de manutenção dos 

sistemas descrito nos aditivos. 

 
A Abrangência do termo MANUTENÇÃO fica restrita as atividades discriminadas na 

cláusula SEGUNDA desde contrato. 
 

2-  CLÁUSULA SEGUNDA – Obrigações das Partes 
 

2.1 - O CONTRATADO se compromete a: 

 
A   -  Fornecer suporte técnico necessário para um total desempenho do programa. 
 

B - Corrigir eventuais falhas apresentadas pelo sistema, desde que devidamente 
comprovada, através de elementos necessários para correção das mesmas, quando 

tecnicamente possível. 
 
C - Esclarecer ao CONTRATANTE dúvida concernente a utilização do sistema, 

preferencialmente por telefone, Internet ou pessoalmente quando se fizer necessário. 
 

 
 
 

 
 

 

Recibo 

 

 

Recebemos  de 

__________________________

____________________,a 

quantia de R$ ___________  

(_________________________

________________  reais), 

correspondente 

__________________________

_____________________ 

__________________________

_______) , e para clareza 

firmo(amos) o presente. 

 

 

Governador Valadares,       

de                       2013 . 



MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano,1824–  Centro – Governador Valadares (MG) 

Tel.: (33) 3089-0734 – minaslegal@outlook.com 

 

 
D - Fornecer ao CONTRATANTE, versões atualizadas do Software, desde que estas 

apresentem apenas mudanças na qualidade do produto, e não alterações nas características 
básicas do mesmo. 
 

E - Atualizar sempre que necessário ou obrigatório, a parte da impressão fiscal, mantendo-a 
atualizada junto a administração fazendária local 

 
2.2 - A CONTRATANTE se compromete a: 
 

A - Utilizar o sistema conforme especificações do CONTRATO. 
 

B - Fornecer ao CONTRATADO todo apoio necessário a correção de eventuais falhas do 
sistema, oferecendo livre acesso aos dados trabalhados e/ou mantidos pelo sistema, assim 
como as pessoas encarregadas de sua operação. 

 
C - Possuir obrigatoriamente backup dos dados, em HD BACKUP e PenDrive ou CD. 

 
CÁUSULA TERCEIRA – Encargos financeiros 

 

A - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, durante o período contratado, a 
importância mensal definida nos aditivos, sendo que a primeira parcela será paga na data de 

assinatura deste. 
 
B - Serviços eventuais não cobertos por este contrato, solicitados formalmente, serão 

cobrados conforme orçamento autorizado. 
 

C - O CONTRATANTE cobrira as despesas de viagem provenientes de visitas que se 
fizerem necessários. 
  

D - O CONTRATO sofrerá reajuste anual, conforme índice oficial do governo. 
 

E - O valor da parcela mensal deste contrato é de R$  ______  ( ____________________  ) 
 
F – O preço dos serviços prestados dentro do período contratado de manutenção, conforme 

definido será faturado no 1º ( primeiro ) dia útil do mês seguinte e devera ser pago até o 5º 
(quinto) dia útil mediante documento de cobrança. 

 
G – Não sendo efetuado o pagamento das faturas dentro dos prazos estipulados nesta 
Cláusula, a CONTRATADA poderá determinar a suspensão dos serviços de manutenção, e 

após 30 dias do vencimento aplicar a multa moratória equivalente a 5% (dez por cento) da 
quantia não paga devidamente reajustada, além dos juros de mora de 0,33% ao dia. 

 
 
 

 



MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

______________________________________________________________________ 

Rua Marechal Floriano,1824–  Centro – Governador Valadares (MG) 

Tel.: (33) 3089-0734 – minaslegal@outlook.com 

 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – Rescisão 
 

A - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das Partes, 

mediante simples comunicação, por escrito, à outra parte, com 30 (trinta) dias de 
antecedência desde que não exista debito em aberto de ambas as partes. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – Foro 

 
A - As partes contratantes elegem o foro da comarca de Governador Valadares / MG com 

único complemento para definir as questões que porventura surgirem na execução deste 
contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
E, estando assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, visando todas 

as folhas em 2 (duas) vias de igual forma e teor que produza os efeitos legais. 
 
 

 
                                                  Governado Valadares, ___  de __________ de 2014. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
_______________________________                  _________________________________ 
                     MINAS LEGAL AUTOMACAO  COMERCIAL  

                          CNPJ: 17.958.988/0001-07 

 

 



MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 01 

Aditivo Nº 1 ao CONTRATO DE MANUTENÇÃO que entre se fazem: 
MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL  como CONTRATADO, e como 
CONTRATANTE: 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
Contrato Nº : _____ /14 

 
 
 

 Produto Unitário Total 

X MINASPDV FISCAL    
 TEF – DEDICADO   

 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS   
    

  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ============== ➔ 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
_______________________________       ______________________________________ 
                   CONTRATANTE                                                          MINAS LEGAL 

AUTOMACAO COMERCIAL  

         CNPJ:                                                                                                           CNPJ: 

17.958.988/0001-07 



MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

______________________________________________________________________ 
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Recibo 

 

 

Recebemos  de 

____________________________________________________,a quantia de R$ 

___________  (______________________________________________  reais), 

correspondente ____________________________________________________ 

_________________________________) , e para clareza firmo(amos) o presente. 

 

 

Governador Valadares,       de                       2016 . 

 

 

 

______________________________________ 
 MINAS LEGAL AUTOMACAO COMERCIAL 

CNPJ: 17.958.988/0001-07 

 


