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Contrato N.:2020____ 

CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E 

MANUTENÇÃO Sistema Administrativo 

WinADM NF-e/NFC-e 
 

Contratada: RH Soluções para sua empresa 

Endereço: Rua Floriano Peixoto 51 

CNPJ:04.475.175/0001-06  Insc. Estadual.  

Representante: Marcio Luis Passarela  

Telefones: 35- 3627-0000  

Site. www.rhsolucoes.adm.br  

e-mail:suporterhsolucoes@hotmail.com  

 

Contratante:  

Endereço:  

CNPJ:                                                     Insc. Estadual.:                    

Representante:  

Telefones:      

Site: 

e-mail:  

 
 

1. O presente contrato tem como objeto a implantação e manutenção do sistema de 

informática “SISTEMA WinADM", conforme proposta, e tabela de vendas, em anexo, que 

ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 

Parágrafo único - O presente contrato, com relação aos serviços de manutenção, vigorará 

por prazo DE 12 ( DOZE MESES) , a contar desta data. 

2. A implantação do sistema dar-se-á Instalação direto do site da empresa e treinamento 

dos usuários para operação do Sistema. 

3. A CONTRATADA procederá o acompanhamento e auditoria sobre a implantação do 

Sistema, avaliando através de checagem de listas e procedimentos se estão sendo 

executadas pelos usuários as tarefas a estes incumbidas, de acordo com o "roteiro de 

implantação", sugerindo, se o caso, novas formas de realizar determinadas tarefas. 

4. Finalizado o processo de implantação, a CONTRATADA fará a manutenção periódica do 

sistema, compreendendo a atualizações fiscais, atendimento de suporte aos usuários, por 

Chat do Site, WhatsApp ou INTERNET. 

Parágrafo Primeiro: A manutenção periódica engloba: 

- as atualizações fiscais  do SISTEMA WinADM; 
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- acesso remoto; 

- Suporte Técnico 24hs através do site 

www.rhsolucoes.adm.br 

5. Em remuneração pelos serviços mencionados na cláusula 

1ª, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE as quantias 

abaixo: 

6. Havendo uma  Mudança de programação ou módulos do Sistema, ou seja, nova 

tecnologia, realizada pela CONTRATADA, não está incluido no valor da mensalidade. Assim 

sendo que sera cobrada uma taxa de implantação.  

Parágrafo Primeiro: Bem como, não está incluso ao valor da mensalidade a manutenção 

do equipamento eletrônico (CPU, monitor, impressora e peças em geral) 

Parágrafo Segundo: CONSIGNA que não será cobrado da CONTRATANTE qualquer 

custo adicional referente a novas  atualizações fiscais efetuadas no Sistema. 

7. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, mediante prévia 

comunicação à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias 

8 .O presente contrato considerar-se-á rescindido se: 

a) a CONTRATANTE, sem prévio consentimento escrito da CONTRATADA, negociar, 

ceder ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for, os direitos e 

obrigações ora assumidas; 

b) se qualquer uma das partes se mostrar inadimplente quanto às obrigações assumidas 

neste instrumento. 

9. É vedado à CONTRATANTE negociar o Sistema com terceiros, sob qualquer forma, total 

ou parcialmente. O não cumprimento do disposto nesta cláusula implicará o pagamento de 

uma indenização no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

E pena para a violação de direitos autorais de programa de computador — artigo 12 da lei 

9.609/1998. 

10. A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo sobre informações confidenciais a que tiver 

acesso durante a realização deste trabalho. 

11. A responsabilidade da CONTRATADA restringir-se-á ao aplicativo "SISTEMA WinADM 

", não respondendo por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, como redes, 

sistemas operacionais, hardware, etc. 
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12. A CONTRATADA não se responsabiliza por danos 

decorrentes do mau uso do sistema, alimentação errônea e/ou 

falta de conferência de dados gerados, bem como a 

inexistência de cópias de segurança dos dados atualizados. 

13. A CONTRATANTE obriga-se a colaborar com a 

CONTRATADA no sentido de fornecer informações e executar as tarefas solicitadas, 

visando a perfeita implantação do sistema de acordo com os cronogramas de implantação. 

14. O presente instrumento não dará azo à constituição de qualquer vínculo empregatício 

ou responsabilidade por parte da CONTRATANTE com relação aos empregados da 

CONTRATADA a seu serviço, responsabilizando-se esta última pelos direitos e deveres 

sociais e trabalhistas de seus empregados. 

15. A CONTRATANTE arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e tributários 

decorrentes do ora contratado. 

16. Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma de 

aditivos a este Contrato. 

17. Fica eleito o foro da Comarca de Jacutinga/MG para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes da execução deste instrumento. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em (2 

VIAS) de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo. 

Jacutinga, 31 de Novembro  de  2019 

 

________________________________  _________________________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª)           Ass._________________________ 

Nome:__________________________ 

 

RG:____________________________ 

2ª) Ass._________________________ 

Nome:__________________________ 

 

RG:____________________________ 


