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UINTE
CONTRATO LEGAL ("CONTRATO"), QUE ESTABELECE OS TERMOS GERAIS
ARA OS APLICATIVOS DA INFO2000 SISTEMAS .

1rio Aparecido Sousa de Almeida
istemas - ME, C.N.P.J.
00.531.817/0001, 27 - Piqueri - Pirituba - SP, (doravante
2-

oncordam que os

local apropriado do sistema.
E por estarem de comum acordo, DETENTORA e CONCESSORA, aceitam as
DO OBJETO:
PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE
a

EMPRESARIAL com as fu
o

, DORAVANTE DENOMINADO SISTEMA.
DE USO:
o

DETENTORA
arrenda

O SISTEMA
SISTEMA.

OCADO

o

SISTEMA
DETENTORA, sendo
me cadastro efetuado

na DETENTORA.
O valor da L
CONCESSORA e DETENTORA.
o

A CONCESSORA

SISTEMA, as
SISTEMA a terceiros.
o

A DETENTORA

SISTEMA
digital "COMPUTADOR".
o

DETENTORA
SISTEMA instalado em um dispositivo de armazenamento, tal como um servidor de rede,
utilizado somente para executar o SISTEMA nos outros COMPUTADORES em uma
REDE INTERNA. A DETENTORA
DEDICADA para 5 (cinco) computadores 1 (Um) servidor e 4 (quatro) terminais de
uma REDE INTERNA nos quais o SISTEMA
a partir do dispositivo de armazenamento denominado SERV
SISTEMA simultaneamente em
COMPUTADORES diferentes.
o

O SISTEMA
mais de um

computador.
o

SISTEMA

o de trabalhos

CONCESSORA.
a CONCESSORA
DETENTORA.
10 - A DETENTORA
DETENTORA reativar o sistema

11 uso do sistema, pela CONCESSORA.
DO SISTEMA:
o

O SISTEMA aqui licenciado foi desenvolvido com o
conhecimento da DETENTORA, ficando esta conhecedora de todos os controles e
procedimentos realizados pelo SISTEMA, e por isso assume total responsabilidade
sam vir a Vigorar a qualquer tempo.
O SISTEMA
CONCESSORA
ficando a DETENTORA
SISTEMA

SISTEMA,
a

o

.

A CONCESSORA garante o perfeito funcionamento do
SISTEMA, na sua forma original.
ou em conjunto:
SISTEMA
por escrito da CONCESSORA.
tornando-

SISTEMA, cuja

a

Caso a DETENTORA
o

DETENTORA
Suporte, a CONCESSORA

SISTEMA, no prazo
SISTEMA.
complementar para programa de computador
SISTEMA
CONCESSORA
DETENTORA requerer nenhum
dos com base nas mesmas. A

CONCESSORA
DETENTORA pessoalmente.
o

Caso o SISTEMA seja fornecido em meios de armazenamento,
a CONCESSORA oferece garantia para o meio de armazenamento, contra defeitos de
CONCESSORA

cessantes, danos materiais, morais. A CONCESSORA

danos de ordem comercial, moral ou de outra natureza, mesmo que a CONCESSORA
tenha sido informada da possibilidade de tais danos. Esta garantia concede-lhe direitos
DO EQUIPAMENTO:
processamento do SISTEMA
PENTIUM III
vel com Epson LXBoletos.
o

O equipamento, assim como todos os sistemas para o correto

CONCESSORA
SISTEMA da CONCESSORA.

SISTEMA, a
DETENTORA
forma de treinamento, ajuda e esclarecimentos sobre o SISTEMA, na sua forma original,
estabelecidos em cronograma a ser fixado de comum acordo, entre DETENTORA e
CONCESSORA. Ne
SISTEMA, a
DETENTORA
SISTEMA
CONCESSORA
a do SISTEMA.
o

SISTEMA, a

DETENTORA

SISTEMA
CONCESSORA e

DETENTORA.
PA

A DETENTORA

SISTEMA em meios
CONCESSORA,

ficando a CONCESSORA
momento.
A DETENTORA
atualizada do SISTEMA
SISTEMA instalado.
Caso o SISTEMA esteja identificado como sendo uma
DETENTORA

assim identificado pela CONCESSORA. Um SISTEMA identificado como uma
DETENTORA
termos deste CONTRATO. Caso o SISTEMA
SISTEMA principal que a DETENTORA licenciou, o SISTEMA
apenas como parte daquele SISTEMA
CONCESSORA.
o

SISTEMA que os operadores

Operacional utilizados pela DETENTORA.
o

SISTEMA a CONCESSORA
SISTEMA, sendo que qualquer
DETENTORA,

que venha a modificar o desempenho do SISTEMA.
DA PROPRIEDADE:
o

Todos o

relativos ao SISTEMA
SISTEMA), os materiais impressos q
SISTEMA
CONCESSORA. A CONCESSORA
SISTEMA, inclusive sobre
o

SISTEMA pela

DETENTORA
da DETENTORA. A DETENTORA d
tais Bancos de Dados, sendo que a CONCESSORA
DETENTORA
CONCESSORA
partir da data do CIENTE da CONCESSORA.

s quando solicitados pela

es: Caixa

DAS RESPONSABILIDADES:

PA

DETENTORA, o controle de

neste documento.
PA
SISTEMA, a responsabilidade da CONCESSORA
SISTEMA
cessantes. A CONCESSORA
comercial, material, moral ou de outra natureza, mesmo que a CONCESSORA tenha sido
informada da possibilidade de tais danos.
responsabilidade da DETENTORA, permitir a

- A DETENTORA

SISTEMA

has ocasionadas
SISTEMA, sendo que o
DETENTORA a fim de salva guardar

seus bancos de dados.
- A DETENTORA garante e declara ao CONCESSOR que os
CONCESSOR
quaisquer outros acordos feitos pela DETENTORA, e que o CONCESSOR
CONCESSOR tenha sido
n
DETENTORA garante que o CONCESSOR pode copiar
disquetes. A DETENTORA

o

direitos, a CONCESSORA
DETENTORA

DETENTORA
todos os seus componentes.

SISTEMA e de

