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PROPOSTA COMERCIAL 

1. OBJETIVO 

4M 

1.1 Apresentar Proposta Cornercial ao IPGSE referente a aquisição da suite do para Vertical Hospitalar. 

2. SERVIOS OFERTADOS 

2.1 São os seguintes produtos, módulos e subsistemas abrangidos pelo escopo do presente Proposta 
Comercial, devendo-se observar a modalidade de licenciarnento conforme tabela abaixo para instalacão 
no seguinte local: IPGSE. 

Produto 	 Item 	 Qtd. 	Valor Unitario 	Valor Total 
- 	Licencas de Uso 	120 	R$ 3.000,00 	R$ 360.000,00 

Soul MV - Gestao 
Hospitalar 	Manutencao 	- 	- 	R$ 17.769190/MS 

Consultoria/lmplantacao 	1.900 1, R$ 240,00 	R$ 456.000,00 

Observacao: 
Para produtos e servicos de infraestrutura contamos corn parceiros especializados nas Soluçäes MV. 
Assim. não deixe de consulta-los através dos contatos abaixo: 
cornercial@indyxa.corn.br  

3. LOCAL DE IMPLANTAçAO 

Nome da Conta 	 UF 	Cidade 	 CNPJ 

HURSO - Hospital de Urgéncia da Região 	GO 	Santa Helena de 	02.529.964/0001-57 
Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado 	 Goiás 

4. DESPESAS 

4.1 Alérn dos valores de licenciamento, rnanutenção e suporte técnico e consultoria de implantacao / 
hornologaçao, deverão ser pagas as despesas conforme matnz de responsabilidade abaixo: 

INF0RMAcOEs SOBRE AS DESPESAS PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E HOSPEDAGEM 

Despesa Descriçao da Despesa 	Providenciado por: 	Pago por: 

Quilometragern Carro prOprio a R$ 0.67/km por MV 	 MV profissional. 
Passagem inclui bilhete aéreo por 

Passa em Aérea g profissional (valor do deslocamento 	MV MV total da locatidade do consultor ate o 
cliente - ida e Volta).  

Transporte inclui: ônibus municipal, 
Transportes urbano i 	intermunicipal e interestadual. MV MV 

Locacao do veiculo e combustivel 
Carro Locado 	(fatura de locação + cupom de 	MV 	 MV 

abastecimento).  

Transporte 	 MV 	 MV 

Hospedagern por profissional - Hotel l 
Hospedagem 	categoria minima de 3 estrelas - corn 	MV 	 MV 
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Estaconamento Estacionamento por profissional MV MV 	( 
Pedagio Pedágio por colaborador. MV MV 

Valor de ate R$ 50,00Irn6s por 
Profissional (comprovante da recarga 	MV ou cOpia da fatura da conta de 

telefonia). 

Bagagem de ate 23Kg. 	MV 

Valor de R$ 40,00/dia por 
orofissional considerando todos Os 
gêneros alimentIcios (alimentacao/ 	MV 

refeicao e similares) 
lnclui: Taxi App ou Taxi 

Taxi 	Convencional. Obs: (Uber, Easytaxi, 	MV 
99 taxis e equivalentes). 

Valor de ate R$ 250,00/rnês por Lavanderia 	 profissionaL 	 MV 

5. FORMA DE PAGAMENTO 

Item 	 Descricão 

A manutencão será paga mensalmente, corn 
vencimento da 1a  (primeira) mensalidade após 30 

Manutencâo - Soul MV - Gestão Hospitalar 	(trinta) dias da assinatura do presente Termo e as 
demais mensalidades a cada 30 (trinta) dias, 
durante toda a vigéncia do contrato. 
0 pagamento será em parcela ünica, corn 

Licenca de Uso - Soul MV - Gestão Hospitalar 	vencimento em ate 30 (trinta) dias apOs a 
assinatura do presente instrumento. 
Será pago por apontamento de horas. Assim, todo 

Consultoria/lmplantaçäo 	o primeiro dia do mês serão faturadas as horas 
apontadas e trabalhadas no mês anterior, corn 
vencimento em 20 (vinte) dias. 

6. VALIDADE 

6.1 Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a partir de sua emissão, invalidando propostas anteriores. 

7. C0NDIcOES GERAIS 

7.1 Necessitando o Cliente de customizaçOes, estas serão solicitadas a MV que informará sobre a 
possibilidade de execução do pretendido e Os valores para estas solicitacöes, apresentando nessa 
oportunidade as condiçoes e valores associados a solicitaçao, levando em conta, para efeito dessa 
apuração, o nümero de horas necessárias para a execucão e a remuneração por hora, ficando certo que 
o pagamento será realizado mensalmente juntamente corn as parcelas do contrato. 
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PROPOSTA COMERCIAL 4M 
7.2 As horas de Consultoria descritas neste orçamento, considerar em horário normal de trabaiho das 8h 
As 17h de segunda a sexta-feira. As atividades executadas, por solicitaçao do cliente, em qualquer 
momento do projeto, fora deste horário e ate as 20h, importarao em urn acréscimo de 50% sobre o valor 
da hora que consta neste orçarnento. Ultrapassada esta nova limitaçao de 3 horas, as horas sofrerão urn 
acréscimo de 100% sobre o valor da hora que consta desta proposta, Ir,clusas as horas de trabalho 
realizadas aos sábados, domingos e/ou feriados. 

73 As alteraçOes nas agendas da consultoria devem ser notificadas a MV corn ate 72h de 
antecedência, ultrapassada essa hrnitacão, as horas seräo cobradas integralmente. 

7.4 0 cronograma de implantação da MV possui atividades que são executadas pelos seus 
profissionais deconsultoria, respeitando seus respectivos cargos e atribuiçôes. Dentro do quadro de 
profissionais, possulmos Gerente de Projetos, Consultores Especialista, Senior, Pleno e Junior. Desta 
forma, a MV sereserva no direito de distribuir as atividades do projeto de acordo corn os niveis acirna 
estabelecidos. 

TERMO DE cONTRATAcAO 
DADOS DO CLIENTE 

Razão Social 	 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS 	- 
ESPECIALIZADOS - IPGSE 

CNPJ/MF 	 18.176.322/0001-51 
Cidade 	 Rio Verde 	 1G0  
Endereço 	 Rua Avelino de Faria, n°200 	J'5901-14O 
Contato para cobrança Eduardo Pereira Ribeiro 
Telefone 	 samararioverdegoias.com.br  
Representante Legal 	Eduardo Pereira Ribeiro 	 48468088153 

o presente Termo de Contratação ("Termo") e firmado entre a MV e o Cliente, coletivamente charnados 
de Partes, estando o Cliente qualificado na Proposta Cornercial n° Brasil - GO-2021-25538 e a MV nos 
Contratos Aderidos, parte integrante e complementar a este Termo, mediante as seguintes cláusujas e 
condicoes: 

CONSIDERANDO que o Cliente é a nova entidade gestora do HURSO - Hospital de UrgOncia da Regiao 
Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado; 

CONSIDERANDO que o HURSO - Hospital de Urgência da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros 
Machado utiliza a Solucao ('Software") objeto do presente CONTRATO, corn Licenças de Uso adquiridas 
pela antiga mantenedora da unidade; 

CONSIDERANDO, por fim, que o Cliente, na condição de entidade gestora, deseja manter os produtos 
e servicos disponibilizados pela MV; 

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente Termo, que se regerá pelas clãusulas a seguir. 
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CLAUSULA PRIMEIRA: DAS DEFINIçOES 

4 
Além dos demais termos definidos no decorrer deste instrumento, para efeitos deste Termo, salvo ele se 
de outro modo aqui ou nos Contratos Aderidos expresso, as palavras e expressOes grafadas em letra 
maiUscula, plural ou singular, deverão ter as seguintes sgnificados: 
Cliente: Pessoa juridica de direito privado ou pUblico devidamente qualificado na Proposta Comercial 
apresentada pela MV. 
Contrato de Licenciamento: Detalha as condiçöes e confere o direito de uso não exclusivo e 
intransferivel de Sistemas de propriedade da MV, intitulado de CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE 
USO DE SISTEMAS INFORMATICOS, registrado no 20  Cartório de Titulos e Documentos do Recite - 
PE, sob a n° 433.551. 
Contrato de lmplantaçäo: Detalha as condiçOes de instalacao, parametrização e treinamenta dos 
Usuários dos Sistemas licendados, intitulado de CONTRATO DE IMPLANTAAO DE SISTEMAS 
INFORMATICOS, registrado no 2°  CartOrio de Titulos e Documentos do Recite - PE, sob o nD  433.552. 
Contrato de Manutencao e Suporte: Detalha as condiçôes de fornecirnento dos servicos de suporte e 
manutencao mensal aos Sistemas. intitulado CONTRATO DE MAN UTENcAO E SUPORTE DE 
SISTEMAS INFORMATICOS, registrado no 20  Cartório de Titulos e Documentos do Recite - PE, sob o 
n° 433.550. 
Contratos Aderidos: Significam coletivarnente as Contratos de Licenciamento, Contrato de lrnplantação 
e Contrato de Manutençäo e Suporte, as quais também poderäo ser acessados através do endereco 
eletrônico http://cloud.mv.com.br/contratos  
Proposta Comercial: Instrurnento negocial, firmado entre a MV e a Cliente, integrante ao presente 
Termo de Contratacao e aos Contratos Aderidos. 

CLAUSULA SEGUNDA: DA ADESAO 

2.1. 0 Cliente declara ter pleno conhecimento do tear dos Contratos Aderidos, Os quais integram a 
presente Termo para todos os fins, devendo sempre prevalecer as disposicães Ia contidas que 
eventualmente conflitem corn o presente Termo, Proposta Comercial e eventuais aditivos, nessa ordem. 

2.2. 0 Cliente poderá contratar novas produtos e servicos corn a simples assinatura de proposta 
comercial ("Proposta Aderida"), a qual deverá referenda a numeraçäo ünica da Proposta Comercial 
mencionada neste Termo, bern como deverä estabelecer as valores e a forma de pagamento. 

2.2.1. A Proposta aderida será considerada coma parte integrante ao presente Termo, devendo ser 
classificada coma "Anexo X", ande "X" será a numeracaa em ardern cranalagica crescente. 

222. E vedada a adesão de prapastas comerciais cujas partes divirjarn das Partes originalmente 
qualificadas na Proposta Comercial mencionada no preâmbulo desse Termo, 

2.2.3. Nenhurna disposicão cantida na Proposta Aderida que vise excluir au modificar as cláusulas do 
presente Termo e Contratos Aderidos será considerada válida. 

CLAUSULA TERCEIRA: SISTEMAS LICENCIADOS 

3.1. A MV concede ao Cliente a direito nâo exclusivo e intransferivel de utilizar a(s) Sisterna(s) descrito(s) 
na Proposta Comercial, nos terrnos do Contrato de Licenciamento. 
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CLAUSULA QUARTA: SERV,OS CONTRATADOS 

4M 

4.1. Os serviços contratados estão descrtos na Proposta Comercial e eventuais Propostas Adericlas, 
devendo sua consecucão observar igualmente as disposçoes contidas nos Contratos Aderidos, bern 
como poderao, a critério da MV, ser realizados tanto pela Matriz corno por quaisquer das suas FiHais 
("Unidade Prestadora"), independentemente do Estado ou Regiao onde o serviço serã executado, 
cabendo a Unidade Prestadora a cobrança e recebimento do que for devido. 

4.1.1. Na hipótese do Cliente sohcitar alteraçaes ou modificacoes que impliquem na mudança ou 
alteração no escopo, estas dependerão da aceitaçâo da MV e irnplicarão em majoração dos valores ora 
pactuados, atravOs de nova proposta comercial a ser firmada entre as Partes, nos termos da Clâusula 
2.2 do presente Termo. 

4.1.2. Salvo se disposto na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, não constitui objeto deste Termo, a 
conversão e/ou transferência de dados e informaçães existentes em outros sistemas utilizados pelo 
Cliente para 0(s) Sisterna(s) licenciados(s). Estas atividades serão realizadas mediante aprovacao de 
orcamento, e de acordo corn a disponibilidade técnica e da MV. 

4.2. Sempre que possIvel, a MV podera prestar Os servicos rernotarnente, conforme estabelecido no 
Contrato do Manutencão e Suporte. No caso do Cliente injustificadarnente nâo disponibilizar o acesso 
remoto e ocorrer a necessidade do técnico da MV ter que se deslocar ate as suas instalacOes para 
resolver problema que poderia ser solucionado rernotamente, poderão ser cobradas as despesas 
relacionadas na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, nos termos da Cláusula Sexta, do presente 
Termo. 

4.3. Toda vez quo o Cliente receber ou for informado do uma nova Versão do(s) Sisterna(s) deverá 
proceder a sua atualizacão em seu equipamento no prazo de 60 (sessenta) dias. Em caso contrário, a 
MV ficará impossibilitada do prestar o servico de suporte técnico descrito no Contrato de Manutencão e 
Suporte e ficaré isenta do qualquer responsabilidade por Erro do Sistema ou prejuizos de qualquer 
natureza. 

CLAUSULA QUINTA: PREçO, c0NDIçOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

5.1. Pelo licenciamento de uso do(s) Sistoma(s), Suporte e Manutençao, lrnplantaçao e outros serviços, 
o Cliente pagará a MV os valores constantes na respectiva Proposta Comercial ou Proposta Aderida 
onde tarnbérn estão consignadas a forma e condiçao de pagarnento. 

5.1.1. Aos valores descritos na Proposta Comercial ou Proposta Aderida serão acrescidos Os 
impostos/tributos incidentes sobre o faturamento, do acordo corn as aliquotas do local onde forem 
ernitidas as Notas Fiscais, 

5.2. Todos os valores constantes na Proposta Comercial ou Proposta Aderida serão atualizados 
anualmente corn base no IGP/M da Fundacao GetUlio Vargas ou outro que vier a substitul-lo. 

5.3. Ocorrendo atraso no pagamonto em periodo superior a 30 (trinta) dias, a MV, a seu critério, 
independentemente de notificação, poderá suspender o acesso aos Sisternas e aos servicos contratados 
ate quo as pendencias financeiras sejam regularizadas. 

5.4. Poderá a MV, independentemente do aquiescência do Cliente, terceirizar a cobranca dos valores 
pactuados na Proposta Comercial ou Proposta Aderida, a pessoa ou ernpresa distinta da presente 
relacâo contratual, 
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5.5. A MV poderâ emitir as faturas por quaisquer de suas uiliais, independentemente de aviso prévio, 
desde que isso nao implique em mudanca da forma e condiçoes de pagamento. 

5.6. 0 näo pagamento dos valores cobrados, na data do vencmento, importará em multa de 2% (dois 
por cento) sobre o valor do débito devidamente corrigido e mais. juros de mora a uma taxa de 1% (urn 
por cento) ao mês ate a data do efetivo pagamento. 

CLAUSULA SEXTA: DAS DESPESAS 

6.1. As despesas corn o projeto de lmplantação do(s) Sistema(s) contratado(s), assirn entendidas 
aquelas necessánas ao deslocamento, hospedagem, alirnentaçäo, comuncação e lavandena de todos 
os profissionais alocados no projeto, independentemente do vInculo destes corn a MV, serão custeadas 
de acordo corn o disposto na Proposta Comercial ou Proposta Aderida ('Responsável"), devendo ser 
observado o disposto no presente Termo. 

6.2. Para deslocarnento cuja distância seja igual ou inferior a 300 (trezentos) quilometros, o Responsável 
poderá optar por fornecer transporte rodoviário, taxi ou automOvel, o qua[ igualmente servirá como meio 
de transporte para deslocamentos na cidade destino. 

6.2.1 Na hipótese de o autornOvel ser fornecido pela MV ou pelo profissional alocado no projeto, o 
pagamento serã realizado por quilOmetro rodado, de acordo corn a Proposta Comercial ou Proposta 
Aderida. 

6.2.2. Para deslocamento cuja distância seja superior a descrita no caput da presente Cláusula, será 
fornecido transporte aéreo, devendo o Responsavel realizar diretamente,  a reserva, bern como proceder 
corn a emissão dos bilhetes e o pagamento. 

6.3. A hospedagem deverá ser realizada em hotel classificado como 03 (trés) estrelas, de acordo corn o 
Sisterna Brasileiro de Classificacao de Meios de Hospedagem (SBClass), cuja reserva e pagamento 
serão feitos diretamente pelo Responsâvel. 

6.4. A alirnentação será paga quinzenalmente pelo Responsável, diretamente aos profissionais alocados 
no projeto, mediante a apresentaçao das respectivas notas fiscais ou recibos de pagamento, nos limites 
estabelecidos na Proposta Comercial ou Proposta Aderida. 

6.5. 0 Responsável se obriga a fornecer ao profissional que não resida na localidade da prestacão dos 
servicos, transporte ao seu domicilio a cada periodo máximo de 30 (trinta) dias. entendendo-se, por 
transporte, as despesas de ida e volta. 

CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA 

7.1. Este Termo vigorarà por prazo indeterminado, ate que se verifique a necessidade de rever as 
condiçoes estabelecidas ou haja denüncia de cancelamento ou solicitação de rescisão por uma das 
Partes. 

CLAUSULA OITAVA: RESCISAO 

8.1. 0 presente Termo poderá ser rescindido por cornunicaçâo escrita de qualquer das Partes, corn 
antecedência minima de 180 (cento e oitenta) dias, sern que haja a incidência de qualquer multa. 
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8.2 0 presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, independente de forn 
judicial ou extrajudicial, desde quo ocorridas quaisquer das seguintes hipóteses; 

8.2.1. lnadimplemento substancial das obrigaçöes por qualquer das Partes, nao sanadas em urn prazo 
maxima de 90 (noventa) dias apOs notificaçao a Parte infratora. 

8.2.2. Se qualquer das Partes requerer recuperacão judicial, tornar-se insolvente ou tiver falência 
decretada. 

8.3. Na hipOtese do Cliente solicitar a rescisão do presente instrumento antes de satisfeita a totalidade 
dos valores pactuados, esta apenas serâ considerada corn a prévia liquidaçâo integral do saldo devedor 
que por ventura venha a existir naquela data, decorrente dos servicos efetivamente realizados e Licencas 
de Uso contratadas. 

8.4. Em havendo atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento de quaisquer das parcelas 
pactuadas na Proposta Cornercial ou Proposta Aderida, a MV, a seu exciusivo critério, poderá optar pela 
rescisäo do presente instrumento, além de adotar todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabIveis 
para a cobranca dos valores em atraso. 

CLAUSULA NONA: DAS C0MUNICAçOES 

9.1. Qualquer comunicação entre as partes so será válida quando feita por escrito, salvo os assuntos de 
rotina e suporte do Sistema. 

9.2. Qualquer mudanca de endereco deverá imediatamente ser comunicada entre as Partes, por escrito, 
corn comprovante de entrega. 

CLAUSULA DECIMA: DA CON FIDENCIALIDADE 

10.1. As Partes obrigam-se a manter a mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, propostas 
comercials, materiais, pormenores, informaçoes, documentos, especificacoes técnicas e comerciais e 
inovaçães de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que Ihe tenha sido confiado em razäo deste 
Contrato ('lnformaçao Confidencial"), sendo eles de interesse da MV ou do Cliente, näo podendo sob 
qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a 
esta contratação, sob as penas da lei, além de indenizacäo por eventuais perdas e danos causados. 

10.2. Caso a Parte e/ou respectivas auiliadas ou representantes seja(m) obrigado(s) a divulgar, par força 
de lei, norma infra legal ou ordem de autoridade, incluindo por qualquer autoridade judicial, 
administrativa ou arbitral, conforme a caso, qualquer lnforrnação Confidencial do qualquer das Partes, 
aquela deverá prontamente comunicar a outra Parte, por escrito, sobre a existência da respectiva 
exigencia, remetendo-Ihe cópia desta, de modo que oportunize, se assim desejar, a busca do medidas 
cautelares ou outras protecöes apropriadas para evitar ou mitigar a divulgacâo. sondo quo, na hipótese 
de tais medidas ou outras protoçöos apropriadas não serem obtidas a tempo, a Parte, da qual a 
lnformação Confidencial tenha sido exigida deverá (i) fornecé-la apenas na medida estritamente exigida; 
e (ii) so legalmento possivet requerer a rospoctiva autoridade tratamento confidencial a informacao. 

10.3 A obrigação de confidencialidade e sigilo aqui tratada permaneceré em vigor par urn periodo de 02 
(dais) anos após a rescisào do presente Termo. 
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10.4. Näo obstante ao estabelecido nesta Cláusula 108,  a MV poderá divulgar, para finS cornerciais, o 
nome e a marca do Cliente em campanhas e no seu material de divulgacäo, resguardando as demais 
inforrnacães do negOcio. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS DECLARAcOES E GARANTIAS DE ANTIc0RRuPcA0. 

11.1, As Partes declararn, neste ato, que estão cientes, conhecem e entendern Os termos das leis 
anticorrupçao brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, em 
especial o Foreign Corrupt Practices Act, - Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq. - ("FCPA") dos Estados 
Unidos da America do Norte ("Leis de Anticorrupcao'), corn prom etendo-se a absterem-se de qualquer 
atividade que constitua urna violaçao das disposicoes destas Leis de Anticorrupçào. 

112 As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bern cono seus 
sócios que venharn a agir em seu norne, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a 
consecucäo do presente Contrato, de forma ética e em conformidade corn os preceitos legais aplicáveis. 
Na execucão deste Contrato, é vedado dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento 
de, direta ou indiretarnente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 
governamental, consultores. representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, corn a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 
indevida, ou direcionar negOcios para, qualquer pessoa, e que violern as Leis de Anticorrupção 
("Pagarnento Proibido"). 

11.3. Urn Pagarnento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-f6, tais corno, 
exemplificativarnente, despesas de viagem e hospedagern, que estão diretamente relacionados corn a 
promoção, a explicacão, demonstracâo ou de produtos ou servicos, ou de execucao de urn contrato corn 
urn governo ou suas agencias, desde que o pagamento seja permitido pela legislação apIicávl. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIMITAçAO DE RESPONSABILIDADE 

12.1. A MV nao se responsabiliza: 
a) Pelos resultados produzidos pelos Sistemas caso estes sejam afetados por algum tipo de 

programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como "virus": 
b) Por faiha de operação, operação por pessoas näo autorizadas ou qualquer outra causa em 

que não exista culpa da MV; 
c) Pelo curnprimento dos prazos legais do Cliente para a entrega de docurnentos fiscais ou 

pagarnentos de impostos; 
d) Pelos danos ou prejuIzos decorrentes de decisOes administrativas, gerenciais ou comerciais 

tornadas corn base nas inforrnaçâes fornecidas pelo Sisterna; e 
e) Por problemas definidos corno caso fortuito ou força maior, ambos conternplados pelo art. 

393, do COdigo Civil Brasileiro, 

12.2. Não obstante qualquer disposição em contrário contida neste Terrno de Contratacão, Contratos 
Aderidos, Proposta Comercial ou Proposta Aderida, a MV em hipOtese algurna, será responsbvel por 
perdas e danos indiretos e tampouco por lucros cessantes ou danos morais sofridos ou incorridos pelo 
Cliente ou qualquer terceiro em decorrência da reaçao estabelecida entre as Partes. 

12.3. Sem prejuIzo do disposto na cláusula acirna, a responsabilidade total da MV perante o Cliente ou 
qualquer terceiro, por perdas e danos resultantes do descumprimento deste Termo e/ou Contratos 
Aderidos, em hipOtese alguma excederã, no conjunto, a quantia equivalente ao valor das Licenças de 
Uso pagas pelo Cliente. 
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PROPOSTA COMERCIAL 

CLAUSULA DECIMATERCEIRA: DAS DISPOSIcOES FINAlS 

13.1. As Partes näo poderão transferir, no todo ou em parte, as obrigacoes e direito contraidos corn a 
adesão ao presente Contrato, seja a que titulo for. 

112. As disposiçoes contidas nos Contratos Aderidos, no presente instrumento e na Proposta Comercial 
refletern na integra Os entendimentos e acordos entre as Partes, prevalecendo sobre entendimentos ou 
propostas anteriores, escritas 00 verbas. 

133. 0 não exercicio, pela MV, de qualquer direito que Ihe seja outorgado pelo presente Termo, 
Contratos Aderidos, Proposta Comercial 00, ainda, sua tolerância quanto a infraçOes contratuats por 
parte do Cliente näo irnportará em renüncia de quaisquer de seus direitos, novação ou perdão de dIvida 
e, tampouco, alteraçäo de quaisquer das cláusulas contratuais. 

13.4. Se uma ou mais disposicaes deste Termo, Contratos Aderidos ou Proposta Comercial vier a ser 
considerada invâlida, ilegal, nula ou inexequlvel. a qualquer tempo e por qualquer motivo, tal viclo não 
afetará o restante do dsposto nos referidos instrumentos, os quais continuaräo válidos e serão 
interpretados como se tal provisao inválida, ilegal, nula 00 inexequIvel não existisse. 

13.5. As Partes garantem que este Termo não viola quaisquer obrigacöes assumidas perante terceiros. 

13.6. 0 Cliente declara possuir capacidade técnica e econômica para avaliar as funcionalidades contidas 
nos Sisternas, reconhecendo que tais funcionalidades atendem as suas necessidades, dentro dos 
padrOes de qualidade e adaptabilidade que ele prOprio, Cliente, exigia. 

13.7. As Partes se obrigam a näo aliciar cu contratar empregados 00 prestadores de servicos, uma da 
outra, pelo prazo rnIriimo de 12 (meses) da extincão do presente contrato, sob pena de pagamento de 
importància correspondente a 12 (doze) vezes a remuneraçao do profissional. 

13.8, As Partes se obrigarn por si e seus sucessores no cumprimento desse Termo e Contratos 
Aderidos. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Rio Verde, para nele serem dirimidas todas e quaisquer questoes, 
conflitos, düvidas e pendências decorrentes deste instrumento e dos Contratos Aderidos. 
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