
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA  

DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO 
 
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., doravante denominada CONTRATADA ou GEFIPE, pessoa           
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.351.324/0001/99, com sede na Rua Pedro José da                  
Silva, n.º 88, centro, na cidade de Pedro Leopoldo/MG, CEP 33.600-000, site http://www.gefipe.com.br,             
representada neste ato por seu representante legal infra-assinado; e as pessoas físicas e jurídicas de direito                
público ou privado que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das formas alternativas de                 
adesão descritas no presente Contrato, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE ou          
CLIENTE, nomeadas e qualificadas no cadastro disponível no site http://www.gefipe.com.br; têm entre si justo              
e contratado o presente instrumento particular, acordando quanto as cláusulas e condições adiante             
estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DEFINIÇÕES 
 
1.1. Considerando que para fins deste contrato, a expressão “TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO” designa o               
instrumento eletrônico de adesão a este contrato que determina o início de sua vigência, que o completa e o                   
aperfeiçoa, sendo parte indissociável e formando um só instrumento para todos os fins de direito, sem                
prejuízo de outras formas de adesão previstas no presente Contrato. O TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO,               
disponível no site http://www.gefipe.com.br, uma vez aceito pelo CLIENTE, obriga o CLIENTE aos termos e               
condições do presente Contrato. 
 
1.2. Considerando que o termo “Software”, “Sistema” e/ou “Programa”, quando aqui referido, independente do              
número ou gênero em que seja mencionado, designa o programa de computador intitulado de “GEFIPE” e/ou                
“Gerenciador Financeiro de Pequenas Empresas”, de propriedade única e exclusiva da GEFIPE            
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. e licenciado para o uso do CLIENTE, por prazo determinado, de acordo                
com o TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, bem como nos termos do presente instrumento. 
 
1.3. Considerando que o termo “Nuvem” e/ou “Cloud”, quando aqui referido, independente do número ou               
gênero em que seja mencionado, designa o local onde o sistema “GEFIPE”, e a respectiva base de dados                  
estará hospedada para fins de acesso pelo CLIENTE, dispensando-se a necessidade de instalação do              
sistema em hardware do CLIENTE, de acordo com o TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, bem como nos                
termos do presente instrumento. 
 
1.4. Considerando que o termo “Backup”, quando aqui referido, independente do número ou gênero em que                
seja mencionado, consiste na realização periódica de uma cópia de segurança dos dados armazenados no               
software e hospedados em “Nuvem”, de acordo com as limitações e condições definidas neste contrato e no                 
respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS FORMAS DE ADESÃO 
 
2.1. A adesão pelo CLIENTE ao presente Contrato efetiva-se alternativamente por meio de quaisquer dos               
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: 

 
2.1.1. Preenchimento, aceite online e/ou confirmação via e-mail de TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO             
disponível no site http://www.gefipe.com.br; 
 
2.1.2. Pagamento parcial ou total via boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, débito em                
conta corrente do CLIENTE, ou outro meio idôneo de pagamento, de qualquer valor relativo à licença de                 
uso do software objeto do presente contrato. 
 

2.2. Com relação à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., suas obrigações e responsabilidades             
iniciam-se efetivamente a partir da ciência comprovada de que o CLIENTE aderiu ao presente Contrato               
mediante um dos eventos supracitados, salvo no tocante à forma de adesão prevista no item 2.1.2, em que                  
poderá a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA, a seu critério, antes de iniciar o cumprimento de suas                 
obrigações, reivindicar o aceite do CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, disponível no site              
http://www.gefipe.com.br 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO DO CLIENTE 
 
3.1. É pressuposto básico da presente contratação a realização prévia, pelo CLIENTE, do seu cadastro               
perante o site http://www.gefipe.com.br 
 
3.2. No momento da realização do cadastro do CLIENTE perante o site http://www.gefipe.com.br, será              
necessária a inserção pelo CLIENTE de login e senha válidos (e aceitos pelo sistema). Através deste login e                  
senha, o CLIENTE poderá acessar a Área do Cliente, bem como poderá ter acesso ao software denominado                 
“GEFIPE”.  



 
3.3. O CLIENTE assume responsabilidade integral por si e por terceiros na utilização do login e senha                 
cadastrados para acesso à Área do Cliente e acesso ao software “GEFIPE”. Sendo taxativamente vedada a                
cessão ou transferência do login e senha para terceiros, seja a que título for. 
 
3.4. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA poderá, a seu critério e a qualquer momento, requisitar ao                 
CLIENTE documentos e informações com o objetivo de comprovar a veracidade das informações prestadas              
pelo CLIENTE no cadastro realizado perante o site http://www.gefipe.com.br, ou informações prestadas pelo             
CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. Uma vez solicitadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM             
GESTÃO LTDA., estas informações deverão ser apresentadas pelo CLIENTE no prazo máximo de 48              
(quarenta e oito) horas. 
 

3.4.1. Caso o CLIENTE se recuse a atender a solicitação da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA,                
ou caso o CLIENTE se mantenha inerte quanto a solicitação da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO               
LTDA., ou na hipótese de ser constatada a suspeita de fraude, simulação ou utilização desautorizada de                
qualquer dado informado pelo CLIENTE (inclusive dados relacionados ao cartão de crédito), a GEFIPE              
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá, a seu exclusivo critério, independentemente da ciência do             
CLIENTE ou qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, suspender imediatamente o acesso ao            
sistema, ou alternativamente, rescindir de pleno direito o presente contrato, hipótese em que o CLIENTE               
ficará sujeito às penalidades previstas na Lei e no presente contrato. 

 
3.5. Os dados e informações inseridas pelo CLIENTE no momento do cadastro realizado perante o site                
http://www.gefipe.com.br, ou informações prestadas no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, inclusive o login            
e senha cadastrados pelo CLIENTE, são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE.  

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
4.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de licença de uso, pela GEFIPE                
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. em favor do CLIENTE, do software denominado “GEFIPE”, conforme             
especificamente delimitado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, em caráter não exclusivo e intransferível,             
pelo prazo determinado fixado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, contados da data de adesão pelo               
CLIENTE ao presente Contrato, observados os limites e condições previstas no presente instrumento e              
respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

4.1.1. A utilização pelo CLIENTE do software “GEFIPE” é fornecida em caráter monousuário, de acordo               
com o período de utilização, e demais condições técnicas e comerciais do Plano efetivamente              
contratado pelo CLIENTE e indicado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. Na eventualidade do             
CLIENTE demandar a utilização do sistema para outros usuários, deverá o CLIENTE, necessariamente,             
celebrar com a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA novo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, em              
separado. 

 
4.2. O acesso pelo CLIENTE ao software “GEFIPE” e respectiva base de dados dar-se-á exclusivamente               
através da internet, mormente através de acesso pelo CLIENTE ao site http://www.gefipe.com.br, devendo o              
CLIENTE, para tal, contratar às suas expensas os serviços de acesso à internet perante terceiros, de acordo                 
com as condições mínimas previstas no respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
4.3. O Plano efetivamente contratado pelo CLIENTE, período de utilização, o valor da licença de uso, bem                 
como demais detalhes técnicos e comerciais, serão detidamente designados no TERMO DE ACEITE             
ELETRÔNICO, parte integrante e essencial à celebração do presente instrumento, o qual, neste ato, declara               
o CLIENTE ter conhecimento e concordância. 
 
4.4. A prestação de serviços de licença de uso do software objeto deste Contrato compreende, também, a                 
garantia legal e gratuita do sistema, assim considerada estritamente como o treinamento remoto gratuito              
eventualmente necessário à devida utilização do software e a manutenção gratuita, ressalvados os limites e               
restrições previstas em Lei, neste Instrumento e respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
4.5. Outros serviços de tecnologia da informação porventura demandados pelo CLIENTE, a exemplo de              
serviços não contemplados ou que ultrapassarem a garantia do sistema, bem como serviços de treinamento               
presencial ou online, suporte, customização, desenvolvimento, consultoria, assessoria, recuperação ou          
migração de base de dados, dentre outros, não estão incluídos na presente contratação e, para serem                
contratados, serão objeto de Contrato autônomo, podendo a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ceder              
a terceiros o direito da prestação destes e/ou outros serviços eventualmente demandados pelo CLIENTE,              
para quem e na forma que lhe convier. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE 
 



5.1. O CLIENTE, uma vez aderido ao presente Contrato mediante 01 (um) dos eventos              
designados na Cláusula Segunda, declara ter avaliado as capacidades do Software e do             
respectivo Plano contratado e estar ciente de suas funcionalidades, padrão de qualidade,            
compatibilidade, adaptabilidade e limitações, e considera-se responsável por contratar o          
Software na forma como ele se encontra, tendo verificado suas características de            
maneira completa e ilimitada. 

 
5.1.1. O CLIENTE declara que seus equipamentos, bem como os serviços de acesso à internet por ele                 
contratados perante terceiros, atendem as especificações técnicas mínimas e configurações básicas           
definidas no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO ou no site http://www.gefipe.com.br. 

 
5.2. O CLIENTE reconhece que a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA não se compromete e não se                 
responsabiliza pela realização de customização ou pela adequação do sistema à realidade específica do              
CLIENTE, bem como não se responsabiliza pela criação e estruturação de novas funcionalidades, por              
desenvolvimentos e consultorias solicitadas pelo CLIENTE, independentemente do motivo que ensejou a            
solicitação do CLIENTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PERÍODO DE GRATUIDADE 
 
6.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA concederá gratuitamente, ao novo CLIENTE, o acesso e               
utilização do software “GEFIPE”, pelo prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da                 
data do aceite ao TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

6.1.1. É considerado novo CLIENTE, para fins do disposto no item 6.1 acima, o CLIENTE que nunca                 
realizou o aceite ao TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO e/ou nunca contratou a licença de uso do                
software “GEFIPE”, e/ou nunca manteve qualquer relação contratual com a GEFIPE SOLUÇÕES EM             
GESTÃO LTDA, seja a que título for. 

 
6.2. O CLIENTE só terá direito ao período de gratuidade 01 (uma) única vez, exceto em casos de condições                   
especiais e ofertas promocionais temporárias concedidas a exclusivo critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM             
GESTÃO LTDA. 
 
6.3. O CLIENTE fica desde já ciente de que somente poderá utilizar o período de gratuidade após a efetiva                   
contratação e aceite aos termos deste Contrato e respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
6.4. Transcorrido o período de gratuidade de 15 (quinze) dias corridos, o acesso ao software “GEFIPE” será                 
automaticamente bloqueado, ocasião em que o CLIENTE, para continuar utilizando o sistema objeto deste              
Contrato, deverá ingressar com seu login e senha no site http://www.gefipe.com.br, e aceitar novo TERMO               
DE ACEITE ELETRÔNICO, selecionado o Plano que deseja contratar, e uma das formas de pagamento               
disponibilizadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PLANOS DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE 
 
7.1. Cada Plano da licença de uso do software “GEFIPE” será diferenciado pelos seguintes parâmetros: (i)                
período de vigência do plano (se mensal, semestral ou anual); (ii) outros fatores ou parâmetros que venham a                  
ser fixados a critério exclusivo da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
7.2. O CLIENTE reconhece para todos os fins de direito, que todos os Planos são comercializados pela                 
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., com vigência por prazo determinado fixado no TERMO DE              
ACEITE DE ACEITE ELETRÔNICO, e demais condições técnicas e comerciais fixadas no TERMO DE              
ACEITE ELETRÔNICO e no presente instrumento. 
 
7.3. O CLIENTE reconhece para todos os fins de direito, que caso tenha interesse em contratar a licença de                   
uso do software com desconto sobre o valor mensal da licença, deverá obrigatoriamente contratar o Plano                
com vigência semestral ou o Plano com vigência anual, hipótese em que o CLIENTE ficará sujeito a                 
fidelidade contratual de 06 (seis) meses ou de 12 (doze) meses, a depender do Plano (semestral ou anual)                  
efetivamente contratado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

7.3.1. Optando o CLIENTE pela rescisão do presente Contrato, antes de completado o prazo de               
fidelidade contratual fixado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, ficará o CLIENTE sujeito            
automaticamente à multa penal prevista no presente instrumento, o que o CLIENTE declara reconhecer              
e concordar. 

 
7.4. É facultado à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., a seu único e exclusivo critério, a qualquer                 
momento, excluir, criar ou alterar os Planos ofertados. Assim procedendo, tais alterações serão comunicadas              
ao CLIENTE através de avisos no próprio site http://www.gefipe.com.br ou através do e-mail (correio              
eletrônico) informado pelo CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, ficando assegurado ao CLIENTE             
o direito de rescindir de pleno direito o presente Contrato, sem ônus, desde que o faça até o prazo máximo de                     
7 (sete) dias contados da respectiva comunicação das alterações. 



 
7.4.1. O silêncio ou inércia do CLIENTE, após o prazo de 7 (sete) dias contados da comunicação das                  
alterações realizada pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., presumirá a plena concordância            
do CLIENTE em relação as alterações efetivadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. no              
tocante ao Plano contratado pelo CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 

 
7.5. Fica assegurado ao CLIENTE o direito de a qualquer tempo alterar o Plano contratado, hipótese em que                  
deverá ingressar com seu login e senha no site http://www.gefipe.com.br, e aceitar novo TERMO DE ACEITE                
ELETRÔNICO, em separado prevendo o novo Plano contratado. De toda forma, a migração de Plano pelo                
CLIENTE apenas será efetivada após o término do período em que foi realizado o pagamento pelo CLIENTE                 
do Plano anteriormente contratado. 

 
7.5.2. Em se tratando de CLIENTE sujeito a fidelidade contratual, a alteração do Plano Anual ou do                 
Plano Semestral, para outro plano que resultar na redução do valor da licença mensal pago à GEFIPE                 
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., submeterá o CLIENTE ao pagamento da multa penal prevista no              
presente instrumento, o que o CLIENTE declara reconhecer e concordar. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE 

 
8.1. A Licença de Uso do software objeto deste instrumento é outorgada ao CLIENTE pelo prazo determinado                 
fixado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, contados a partir da data de adesão pelo CLIENTE ao                
presente Contrato, observados os limites e condições previstas no presente instrumento e no TERMO DE               
ACEITE ELETRÔNICO. 
 
8.2. O software licenciado pelo presente instrumento é de propriedade única e exclusiva da GEFIPE               
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., sendo licenciado ao CLIENTE pelo prazo determinado fixado no TERMO              
DE ACEITE ELETRÔNICO, para uso de acordo com a legislação brasileira e bons costumes, bem como                
observadas as condições previstas neste Contrato e no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE USO DO SOFTWARE 
 
9.1. O CLIENTE deverá utilizar o software “GEFIPE” única e exclusivamente para suas funcionalidades              
descritas no site http://www.gefipe.com.br, no presente Contrato e respectivo TERMO DE ACEITE            
ELETRÔNICO, nos exatos termos e limites contratados. 
 
9.2. O direito de uso aqui contratado não poderá ser transferido em nenhuma hipótese, salvo através de                 
consentimento prévio, expresso, específico e por escrito da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 
9.3. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. canalizará esforços para a disponibilidade contínua e              
permanente do site http://www.gefipe.com.br, através do qual o CLIENTE acessará o software objeto deste              
Contrato. Todavia, o referido site é sujeito a eventos extraordinários que limitam ou impeçam o acesso do                 
CLIENTE, eventos estes que extrapolam a esfera de vigilância e responsabilidade da GEFIPE SOLUÇÕES              
EM GESTÃO LTDA. Portanto, o CLIENTE não tem direito a exigir a disponibilidade absoluta do site,                
tampouco poderá pleitear indenização ou reparação de danos nos casos em que o mesmo permanecer fora                
do ar, independente da motivação. 
 
9.4. O CLIENTE somente poderá utilizar o software contratado para o exercício de suas próprias atividades,                
sendo vedada a exploração do sistema pelo CLIENTE com finalidades  
diversas das previstas neste Contrato e TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, bem como sendo vedada a               
exploração do sistema pelo CLIENTE com finalidades econômicas ou comerciais. 
 
9.5. A utilização do software “GEFIPE”, ainda que parcialmente ou pelo período gratuito previsto neste               
instrumento, vincula o CLIENTE aos termos deste Contrato, concordando com todas as suas disposições,              
principalmente em relação ao livre consentimento para a coleta, armazenamento e tratamento dos dados              
pessoais e demais informações do CLIENTE coletadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.,             
necessárias para a integral execução dos serviços de licença de uso do software objeto do presente                
instrumento. 
 
9.6. O CLIENTE reconhece que, caso não concorde com os termos dispostos no presente Contrato, o mesmo                 
deverá interromper imediatamente a utilização do software “GEFIPE”. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACESSO À BASE DE DADOS DO SOFTWARE  
 

10.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. manterá os dados do CLIENTE em Nuvem (cloud), dados                
estes relacionados e decorrentes da utilização do software “GEFIPE”, pelo tempo em que o CLIENTE               
mantiver ativa a contratação da licença de uso objeto deste Contrato, e cumulativamente, pelo tempo em que                 
o CLIENTE estiver adimplente com suas obrigações financeiras e contratuais. Durante este período, a              



GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. tornará a base de dados do CLIENTE disponível para ser utilizada                
e extraída do software, a critério do CLIENTE. 
 

10.1.1. O armazenamento em nuvem será feito pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. ou por               
empresa por ela contratada (a exclusivo critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.),             
ressalvados os limites de responsabilidade previstos neste contrato e TERMO DE ACEITE            
ELETRÔNICO. 

 
10.2. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. realizará o backup da base de dados do CLIENTE                
armazenada em nuvem (cloud), mensalmente ou em outro período fixado no TERMO DE ACEITE              
ELETRÔNICO, e manterá este backup armazenado em nuvem (cloud) pelo prazo máximo de 12 (doze)               
meses, a contar da data de armazenamento de cada dado.  
 

10.2.1. O prazo máximo de armazenamento de backup, bem como a periodicidade da realização de               
backup, ambos previstos no item 10.2 acima, poderão a qualquer momento ser alterados, reduzidos ou               
majorados pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., a critério exclusivo da GEFIPE SOLUÇÕES             
EM GESTÃO LTDA., o que o CLIENTE declara plena concordância. 

 
10.3. Independentemente do backup realizado pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. na forma do              
item 10.2 acima, o CLIENTE deverá realizar o backup periódico de sua base de dados diretamente do                 
software “GEFIPE”, o que o mesmo declara plena ciência e concordância. 
 
10.4. Em caso de término, rescisão ou encerramento do presente Contrato, independente da forma e dos                
motivos pelo que encerrou a presente avença, o CLIENTE se obriga a realizar, no prazo de até 7 (sete) dias                    
após a rescisão, término ou encerramento do presente Contrato, o backup dos dados armazenados em               
nuvem (cloud), relacionados e decorrentes da utilização pelo CLIENTE do software “GEFIPE”, ficando a              
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. isenta de qualquer responsabilidade na hipótese do CLIENTE             
deixar de efetuar o backup no prazo previsto no presente instrumento. Ultrapassado o referido prazo, a                
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá remover esta base de dados, bem como seus respectivos               
backups, não cabendo ao CLIENTE nenhuma espécie de reparação ou compensação, seja a que título for. 
 
10.5. O CLIENTE declara ciência e concordância de que os dados armazenados em nuvem (cloud),               
relacionados e decorrentes da utilização pelo CLIENTE do software “GEFIPE”, são de inteira             
responsabilidade do CLIENTE. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., em hipótese alguma, será             
responsabilizada pela perda, danificação, furto, roubo ou qualquer espécie de inutilização dos dados do              
CLIENTE. 

 
10.6. Caso a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. seja notificada judicial ou extrajudicialmente, ou tome               
ciência por qualquer forma de que os dados armazenados em nuvem (cloud) pelo CLIENTE violam a                
legislação vigente ou infringem, de qualquer maneira, direitos de terceiros, a GEFIPE SOLUÇÕES EM              
GESTÃO LTDA. poderá, a seu critério, solicitar que o CLIENTE remova tais dados, no prazo máximo de 48                  
(quarenta e oito) horas, sob pena de exclusão automática dos dados suspeitos. 
 

10.6.1. Ainda que se utilize da prerrogativa prevista no item 10.6 acima, a GEFIPE SOLUÇÕES EM                
GESTÃO LTDA. não será responsável, em nenhuma hipótese, pelo controle do conteúdo e base de               
dados armazenados em nuvem (cloud) pelo CLIENTE, ou por qualquer fato decorrente dos dados              
hospedados pelo CLIENTE. 
 

10.7. O CLIENTE tem ciência e concordância que o armazenamento dos dados está sujeito a fatores                
externos, que fogem da alçada e responsabilidade da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., o que,               
ocorrendo, não constituirá infração ao presente contrato pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., nem              
tampouco possibilitará ao CLIENTE qualquer espécie de compensação, desconto, indenização ou reparação,            
seja a que título for.  

 
10.8. Caso o CLIENTE tenha interesse em recuperar determinada base de dados armazenada, a título de                
backup, pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., o mesmo declara ciência e concordância que esta               
recuperação da base de dados pode gerar uma cobrança adicional pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO               
LTDA., a exclusivo critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA, devendo o CLIENTE se certificar               
previamente perante a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. dos valores vigentes à época. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE 
 
11.1. É expressamente vedado ao CLIENTE, na pessoa de seus representantes, prepostos, empregados,             
gerentes, procuradores, sucessores ou terceiros interessados: 
 

11.1.1. Copiar, alterar, sublicenciar, vender, dar em locação, comodato ou garantia, doar, alienar de              
qualquer forma, transferir, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades,            



gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o software, nem permitir seu uso por             
terceiros, a qualquer título, assim como seus manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo. 
 
11.1.2. Revelar, duplicar, copiar ou reproduzir, autorizar ou permitir o uso ou dar conhecimento a               
terceiros do material didático relacionado ao software, excetuando-se a necessária capacitação de seus             
funcionários para uso do software em relação ao objeto deste instrumento, ficando, neste caso,              
responsável pela utilização indevida destas informações. 

 
11.2. É expressamente vedado ao CLIENTE, na pessoa de seus Representantes, Prepostos, Empregados,             
Gerentes, Procuradores, Sucessores ou terceiros interessados ceder, gratuita ou onerosamente, provisória ou            
permanentemente, os dados de acesso ao Software, nem permitir seu uso por terceiros, a qualquer título,                
assim como seus manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo, constantes ou não na página               
eletrônica do CLIENTE. 

 
11.3. Os nomes, marcas, logotipos e demais signos distintivos da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.,               
existentes nos manuais e no Software, não poderão ser adulterados ou modificados, bem como não poderão                
ser objeto de venda, licenciamento, locação, comodato, doação, transferência ou transmissão onerosa ou             
gratuita. 
 
11.4. O CLIENTE reconhece, para os fins de direito, que os códigos fontes, propriedade intelectual e direitos                 
autorais do Software pertencem exclusivamente à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., razão pela qual              
é defeso ao CLIENTE promover qualquer tipo de modificação, customização, desenvolvimento, manutenção,            
suporte, capacitação e consultoria, dentre outros serviços incidentes sobre os Software, por conta própria ou               
mediante empresa distinta da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 
11.5. O CLIENTE comunicará imediatamente à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., no prazo de 24               
(vinte e quatro) horas, sob pena de incidência das penalidades previstas neste Instrumento, sobre a               
existência de quaisquer ações judiciais, ou procedimentos extrajudiciais que tiver conhecimento, relativos à             
propriedade intelectual do software, nomes, marcas, logotipos e demais signos distintivos, deixando sob o              
exclusivo controle da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. a defesa que se fizer necessária. 
 
11.6. O CLIENTE reconhece que a não observância de quaisquer destas obrigações configurará violação da               
legislação aplicável ao direito autoral e à utilização de software, submetendo-se, o CLIENTE e seus               
Representantes legais, Prepostos, Empregados, Gerentes, Procuradores, Sucessores e/ou terceiros         
interessados, às sanções cíveis e penais cabíveis, sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato. 
 
11.7. O CLIENTE desde já autoriza a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. a divulgar e citar seu nome,                  
inclusive com publicação do logotipo, sem pagamento de qualquer tipo de remuneração, em seus materiais               
promocionais, através de órgãos de comunicação, em sites, homepages, releases, presentations e quaisquer             
outros meios publicitários disponíveis, bem como expressar o nome deste na lista de clientes do sistema, de                 
acordo com a conveniência da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA LEGAL E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
12.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. garante no presente Contrato tão somente o uso regular                
do software “GEFIPE”, de acordo com as suas funcionalidades e o Plano efetivamente contratado pelo               
CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, e pelo prazo de validade técnica do software, nos termos                
dos Artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 9.609/98. O software é fornecido na forma como ele se encontra, onde se                     
encontra e onde está disponível. 
 

12.1.1. O prazo de validade técnica, para todos os fins, é de 01 (um) mês, contados da data de adesão                    
pelo CLIENTE ao presente Contrato. 

 
12.2. A garantia do software também compreenderá o treinamento remoto gratuito, bem como a manutenção               
gratuita, ressalvados os limites e restrições previstas em Lei, no presente instrumento e respectivo TERMO               
DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
12.3. A garantia de treinamento remoto gratuito do sistema, se limita a disponibilização pela GEFIPE               
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. de uma vídeo aula mediante acesso ao site http://www.gefipe.com.br, pelo              
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da realização pelo CLIENTE de 01 (um) dos eventos                   
designados na Cláusula Segunda do presente Contrato, o que ocorrer primeiro, na qual é repassado e                
apresentado ao CLIENTE as informações necessárias a regular utilização do sistema.  
  

12.3.1. Na eventualidade do CLIENTE não acessar a vídeo aula disponibilizada no treinamento remoto              
gratuito do sistema no prazo previsto no item 12.3 acima, fica facultada a GEFIPE SOLUÇÕES EM                
GESTÃO LTDA. cobrar do CLIENTE pela disponibilização do vídeo aula, mediante assinatura de             



TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO prevendo a contrapartida financeira devida pelo CLIENTE a            
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 

12.4. A garantia de manutenção gratuita prestada pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. limita-se a               
substituição da versão do software com falhas por outra versão corrigida, sendo a nova versão disponibilizada                
por meio do acesso ao site http://www.gefipe.com.br 

 
12.4.1. Não estão incluídos na garantia de manutenção gratuita a ser prestada pela ACF              
CONSULTORIA, a manutenção de equipamentos, dispositivos eletroeletrônicos, infraestrutura de rede e           
softwares de propriedade do CLIENTE ou de terceiros. 

 
12.5. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. ressalta ser comum e inerente à natureza do software a                 
superveniência de erros e falhas técnicas eventuais, não constituindo tais erros infração de qualquer espécie               
ao presente Contrato. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsável por falhas              
decorrentes de uso indevido e irregular do software pelo CLIENTE, seus Prepostos, Procuradores,             
Empregados, ou Representantes legais. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não se responsabiliza             
por atrasos na comunicação pelo CLIENTE de quaisquer erros ou falhas técnicas verificadas no sistema. 
 
12.6. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsável por quaisquer danos diretos,              
indiretos, emergentes, especiais, imprevistos, incidentais ou consequentes, ou ainda relativos a lucros            
cessantes, perda de receitas ou de dados, ou insucessos comerciais, incorridos em virtude da utilização do                
Software, e/ou dos resultados produzidos por este, pelo CLIENTE ou por quaisquer terceiros. Em qualquer               
hipótese, a responsabilidade da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. está limitada incondicionalmente            
ao valor total fixado no presente Instrumento e respectivo TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
12.7. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsável por qualquer compensação,             
reembolso, ou danos decorrentes de: (i) incapacidade do CLIENTE de utilizar o software, ou ainda, qualquer                
tempo inoperante não previsto ou programado do software, independentemente do motivo; (ii) custos da              
contratação de bens ou serviços substitutos; (iii) investimentos, gastos ou compromissos do CLIENTE, no              
tocante ao presente Contrato ou qualquer outro contrato derivado ou decorrente, direta ou indiretamente; (iv)               
qualquer acesso desautorizado, alteração ou eliminação, destruição, dano, perda ou falha no armazenamento             
de quaisquer conteúdos ou dados do CLIENTE. 
 
12.8. O CLIENTE declara conhecimento e concordância de que a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.               
não se responsabiliza por quaisquer danos relacionados a algum tipo de programa externo, ou aqueles               
vulgarmente conhecidos como vírus de informática, por falha de operação por pessoas não autorizadas,              
ataques de hackers, falhas na Internet, na estrutura de telecomunicações, de energia elétrica, ar              
condicionado, elementos radioativos ou eletrostáticos, poluentes ou outros assemelhados, e nem pelo uso,             
instalação ou atendimento a outros programas de computador, licenciados ou não, tais como outros              
aplicativos, bancos de dados, sistema operacional e bibliotecas, bem como danos causados a equipamentos,              
outros programas de computador, redes, terceiros de forma direta ou indireta, ou ainda por qualquer outra                
causa em que não exista culpa exclusiva da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 
12.9. O CLIENTE reconhece que a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não se responsabiliza pelo não                
funcionamento ou pelo funcionamento inadequado do Software em decorrência de falhas nos equipamentos             
(hardware) do CLIENTE, bem como falhas nas redes de computadores, bancos de dados e locais de                
armazenamento, ou ainda, nos navegadores do CLIENTE, ou nos serviços de acesso à internet contratado               
pelo CLIENTE perante terceiros, todos de responsabilidade única e exclusiva do CLIENTE. 
 
12.10. O CLIENTE reconhece que serão de sua responsabilidade, independente de aferição de culpa ou dolo,                
os eventuais danos provocados por atos de seus Empregados, Prepostos ou de terceiros, tais como: erros de                 
operação, alterações nos arquivos dos sistemas não realizadas ou autorizadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM              
GESTÃO LTDA., bem como aqueles provocados por outros programas (software) ou por falhas nos              
equipamentos (hardware) do CLIENTE. 
 
12.11. O CLIENTE concorda que serão igualmente de sua responsabilidade os eventuais atrasos ou danos               
decorrentes da inadequação de seus equipamentos de informática/tecnologia da informação e serviços de             
internet contratados perante terceiros às especificações mínimas e requisitos básicos constantes no TERMO             
DE ACEITE ELETRÔNICO e/ou no site http//www.gefipe.com.br 
 
12.12. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsabilizada por quaisquer artifícios             
utilizados pelo CLIENTE visando qualquer prática evasiva ou sonegação fiscal. 
 
12.13. O CLIENTE se responsabiliza exclusivamente pelos dados e informações inseridas no sistema. A              
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsável por qualquer rejeição dos arquivos enviados              
pelo CLIENTE a terceiros devido a inconsistências nos dados e informações inseridas no sistema. A GEFIPE                



SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não será responsável por quaisquer resultados, multas, penalidades ou             
ônus porventura fixados ao CLIENTE pelos Órgãos Fazendários, ou Terceiros. 
 
12.14. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. compromete-se a adotar as medidas necessárias para o               
pleno e regular funcionamento do sistema objeto deste Contrato, mas não garante a continuidade e utilização                
ininterrupta do sistema, que poderá ser afetado ou temporariamente interrompido por diversos motivos, total              
ou parcialmente, a exemplo mas não se limitando a: (i) falhas na prestação de serviços e/ou produtos de                  
terceiros; (ii) interrupção ou falha no fornecimento de energia elétrica; (iii) falha no serviço de provimento de                 
acesso à internet ou velocidade de internet contratada pelo CLIENTE junto a terceiros; (iv) falhas nos                
equipamentos e sistemas operacionais utilizados pelo CLIENTE; (v) invasão de vírus, hackers e crakers, ou               
outro agente malicioso ou não autorizado; (vi) caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do                  
Código Civil. 
 
12.15. O CLIENTE reconhece que os softwares não foram desenvolvidos para missão crítica, assim              
entendido as situações nas quais os eventuais erros dos softwares, atrasos, lentidão ou ausência de               
processamento, inconsistências de conteúdo dos dados ou informações fornecidas pelos softwares possam            
levar a danos materiais, morais, pessoais ou ambientais graves. 
 
12.16. O CLIENTE reconhece que nenhum software, tampouco servidores de dados, servidores de aplicações              
ou data centers está imune a invasão ou ataque de “hackers” ou qualquer outro agente malicioso. A GEFIPE                  
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. adota medidas de segurança de acordo com os padrões de mercado para                
proteção das informações do CLIENTE armazenadas no software. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO             
LTDA. não será responsável por qualquer dano, utilização ou divulgação de dados ou informações do               
CLIENTE, resultantes dos referidos ataques. 
 
12.17. O CLIENTE declara ainda, para todos os fins de direito, estar ciente que o acesso ao software                  
licenciado pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá sofrer interferências ou interrupções em             
virtude da qualidade do serviço de provimento de internet contratado pelo CLIENTE junto a terceiros. 
 
12.18. As Partes reconhecem e aceitam que a extinção ou a limitação de responsabilidade previstas neste                
instrumento constituem fator determinante para a contratação dos serviços, e foram devidamente            
consideradas por ambas as partes na fixação e quantificação da remuneração cobrada pelo sistema e               
serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PREÇOS, FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
13.1. Pela prestação de serviços de licença de uso do software “GEFIPE”, o CLIENTE pagará à GEFIPE                 
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., os valores pactuados no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, local em que               
constarão também o Plano contratado, a forma, as condições e a data de cada pagamento. 

 
13.2. O CLIENTE reconhece que a cobrança do serviço de licença de uso do software objeto deste Contrato é                   
realizada em caráter antecipado, ou seja, a cobrança ocorre antes da disponibilização do software objeto               
deste Contrato. De modo que, a ausência do pagamento pelo CLIENTE do valor do serviço de licença objeto                  
deste Contrato ensejará, a critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., independentemente da             
ciência do CLIENTE ou qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, na imediata suspensão de acesso ao               
sistema, ou alternativamente, na rescisão de pleno direito o presente contrato, hipótese em que o CLIENTE                
ficará sujeito às penalidades previstas na Lei e no presente contrato. 
 

13.2.1. Eventual tolerância da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. relativa à data da cobrança ou               
às penalidades por inadimplemento não constitui direito adquirido, repactuação, novação, alteração           
contratual ou quaisquer direitos que alterem os termos deste Contrato, sendo mera liberalidade da              
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 

 
13.3. O CLIENTE declara plena ciência e concordância que o pagamento dos valores pactuados no TERMO                
DE ACEITE ELETRÔNICO, será realizado, alternativamente, por meio de boleto bancário, cartão de crédito              
ou débito de titularidade do CLIENTE ou de terceiros, débito em conta corrente do CLIENTE ou outra                 
modalidade de pagamento, conforme informado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

13.3.1. No caso de utilização de cartão de crédito ou débito cujo titular é terceira pessoa, o CLIENTE                  
declara possuir autorização da pessoa titular do cartão, sendo de sua exclusiva responsabilidade a              
utilização e veracidade das informações prestadas, seja no âmbito cível, seja no âmbito criminal. 
 
13.3.2. Sendo o pagamento via cartão de crédito, e possibilitando a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO               
LTDA. o pagamento parcelado, o TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO discriminará se o pagamento             
ocorrerá à vista ou parcelado. 
 



13.4. Os lançamentos no cartão de crédito ou débito informado pelo CLIENTE serão realizados na data de                 
vencimento informada no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 

 
13.4.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. realizará apenas 01 (uma) tentativa de lançamento              
do valor a ser cobrado no cartão de crédito ou débito informado pelo CLIENTE. Em caso de recusa do                   
cartão de crédito ou débito, a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá, a seu único e exclusivo                 
critério, suspender o acesso do CLIENTE ao sistema, nos termos do item 13.11 do presente               
instrumento. 
 
13.4.2. Caso a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. seja notificada pela empresa GEFIPE             
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. do cartão de crédito do CLIENTE ou do terceiro, de que o pagamento                 
foi contestado e estornado, a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá, a seu único e               
exclusivo critério, suspender o acesso do CLIENTE ao sistema, nos termos do item 13.11 do presente                
instrumento. 
 
13.4.2. É facultado ao CLIENTE alterar os dados do cartão de crédito informados no ato da contratação.                 
Para tanto, o CLIENTE deverá acessar a Área do Cliente disponibilizada no site http//www.gefipe.com.br 
  

13.5. Os lançamentos do débito na conta corrente informada do CLIENTE serão realizados na data de                
vencimento informada no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 

13.5.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. realizará apenas 01 (uma) tentativa de lançamento              
do débito na conta corrente informada pelo CLIENTE. Em caso de impossibilidade de realização do               
débito na conta corrente, a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá, a seu único e exclusivo                
critério, suspender o acesso do CLIENTE ao sistema, nos termos do item 13.11 do presente               
instrumento. 
 

13.6. Ficará a exclusivo critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. a realização de novas               
tentativas de lançamento das cobranças objeto do presente Contrato no cartão de crédito ou débito informado                
pelo CLIENTE, e/ou na conta corrente informada pelo CLIENTE. Tais tentativas de lançamento são              
consideradas como mero procedimento de cobrança assegurado contratualmente, não configurando novação           
ou alteração contratual tácita em relação as datas de vencimento pactuadas originalmente, bem como não               
representando nenhuma espécie de tolerância quanto as infrações contratuais por parte do CLIENTE ou              
renúncia de direitos por parte da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 
13.7. O CLIENTE concorda que em nenhuma hipótese a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. irá               
restituir qualquer valor cobrado de forma antecipada ou estornará lançamentos realizados no cartão de              
crédito, mesmo que o CLIENTE decida pela rescisão antecipada do presente Contrato. 
 
13.8. Em caso de rescisão após o pagamento antecipado do valor do Plano contratado (mensal, semestral ou                 
anual), a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. garante ao CLIENTE o acesso ao software até o término                 
do período em que foi realizado o pagamento pelo CLIENTE, salvo nas hipóteses de rescisão do contrato                 
motivada por descumprimento contratual do CLIENTE. 
 
13.9. Os valores relativos a este contrato, bem como quaisquer valores previstos no TERMO DE ACEITE                
ELETRÔNICO, serão anualmente reajustados, ou reajustados em menor prazo, sempre que a legislação             
vigente autorizar, com base na variação positiva do IGPM, INPC ou IPCA do período, sendo utilizado aquele                 
que melhor recompor as perdas inflacionárias, tendo como data base a adesão pelo CLIENTE ao presente                
Contrato, mediante uma das formas previstas na Cláusula Segunda deste instrumento, o que ocorrer primeiro. 
  
13.10. O atraso no pagamento de qualquer quantia ou parcela prevista no TERMO DE ACEITE               
ELETRÔNICO acarretará na obrigação do CLIENTE pagar à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.,             
além da quantia devida, multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,                     
despesas bancárias e eventuais despesas judiciais e extra-judiciais, mais correção monetária pela variação             
positiva do IGPM, INPC ou IPCA do período, sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas                
inflacionárias, sem prejuízo do direito à indenização por eventuais perdas e danos suplementares. 
 
13.11. O atraso no pagamento de qualquer quantia prevista no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO poderá               
implicar, a critério da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., independentemente da ciência do CLIENTE              
ou qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, na suspensão imediata de acesso ao sistema, ou              
alternativamente, na rescisão de pleno direito o presente contrato, hipótese em que o CLIENTE ficará sujeito                
às penalidades previstas na Lei e no presente contrato. 
 
13.12. Na cobrança dos valores ajustados ou devidos por força deste Contrato, poderá a GEFIPE               
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. valer-se de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive,              
utilizar-se de medidas de restrição ao crédito e protesto de títulos em face do CLIENTE. 
 



13.13. Na eventualidade da alteração e/ou imposição de obrigação tributária que acresça o valor dos serviços                
a serem contratados, o CLIENTE desde já concorda e autoriza o repasse dos respectivos valores,               
obrigando-se pelos respectivos pagamentos. 
 
13.14. Na hipótese de ser reconhecida a inconstitucionalidade, não incidência, isenção ou qualquer outra              
forma de desoneração de 01 (um) ou mais tributos recolhidos pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO               
LTDA., o CLIENTE desde já autoriza e cede à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. o direito de                 
ressarcir/recuperar este(s) tributo(s) recolhido(s) indevidamente, independentemente de sua ciência ou          
manifestação posterior. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 

 
14.1. São direitos e obrigações da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., sem prejuízo dos demais               
previstos neste Contrato e na legislação vigente: 
  

14.1.1. Prestar os serviços de licença de uso do software objeto deste Contrato, por prazo determinado,                
a partir da ciência comprovada de adesão pelo CLIENTE ao presente Contrato, de acordo com as                
condições definidas neste Contrato e Plano efetivamente contratado pelo CLIENTE e indicado no             
TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
14.1.2. Manter os dados do CLIENTE relacionados ao software “GEFIPE” em servidores próprios ou              
contratados por terceiros, bem como realizar o Backup dos dados, de acordo com as condições               
definidas neste Contrato. 
 
14.1.3. Prestar a garantia gratuita de treinamento remoto e manutenção, ressalvados os limites e              
restrições previstas em Lei, no presente Instrumento e no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
14.1.4. Respeitar e se submeter fielmente à totalidade das cláusulas e condições pactuadas no presente               
instrumento e TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 

 
14.2. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. garante que a licença de uso do software objeto do                 
presente Contrato não infringe direitos autorais, patrimoniais ou quaisquer outros direitos de terceiros e que, a                
justo título, está autorizada a proceder a presente prestação de serviços de licença de uso e armazenamento                 
de dados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CLIENTE  
 
15.1. São direitos e obrigações do CLIENTE, sem prejuízo dos demais previstos neste Contrato e na                
legislação vigente: 
 

15.1.1. Responsabilizar-se pela veracidade de seus dados, bem como dos dados do cartão de crédito               
válido para lançamento da licença de uso objeto deste Contrato, responsabilizando-se pela existência de              
limite para compras e demais condições que autorizem a cobrança. 
 
15.1.2. Pagar, pontualmente, os valores relativos a licença de uso do Software, de acordo com o Plano,                 
a quantia, forma, periodicidade e datas pactuadas no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
15.1.3. Fazer uso do Software de acordo com a Lei e bons costumes, bem como de acordo com os                   
limites e condições previstas no presente Contrato, e no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO. 
 
15.1.4. Manter pessoal habilitado, capacitado e apto para operar o Software contratado. 
 
15.1.5. Atender às solicitações da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. no tocante às             
especificações mínimas e configuração básica dos computadores e serviços de acesso à internet             
contratados pelo CLIENTE perante terceiros. 
 
15.1.6. Não permitir que pessoas estranhas ou não autorizadas pela ACF CONSULTORIA prestem             
qualquer tipo de serviço no Software contratado. 
 
15.1.7. Respeitar os direitos autorais e de propriedade intelectual do software, de propriedade única e               
exclusiva da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., comunicando imediatamente à GEFIPE           
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a existência de                
quaisquer ações judiciais, ou procedimentos extrajudiciais que tiver conhecimento, relativos à           
propriedade intelectual do software, nomes, marcas, logotipos e demais signos distintivos. 
 



15.1.8. Assegurar a devida confidencialidade das informações, documentos e demais particularidades           
do Software, repassadas em virtude do presente Contrato, garantindo a utilização de tais informações              
unicamente para os fins contratados. 
 
15.1.9. Fazer o bom uso do Software, sendo vedada a utilização do programa para outros fins não                 
contratados ou em desacordo com a legislação vigente, este contrato e o TERMO DE ACEITE               
ELETRÔNICO. 
 
15.1.10. Respeitar e se submeter fielmente à totalidade das cláusulas e condições pactuadas no              
presente instrumento. 

 
15.2. Fica expressamente vedado ao CLIENTE estabelecer vínculo contratual, com ou sem natureza             
empregatícia, para com atual(is) ou ex-empregado(s), sócio(s), colaboradore(s), ou prestadores de serviços            
que trabalha(m) ou tenha(m) se desligado da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., pelo prazo de 02                
(dois) anos após o respectivo desligamento, sob pena de rescisão do presente Contrato e obrigação do                
CLIENTE pagar à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. multa penal, não compensatória, no importe              
equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, sem prejuízo da incidência de outras penalidades previstas em               
Lei e neste instrumento.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS PARTES 

 
16.1. Este contrato obriga as partes tão somente na extensão e nos termos aqui acordados. O presente                 
contrato não constitui qualquer espécie de associação entre as partes, sendo certo que: (i) as partes neste                 
contrato são autônomas e independentes entre si; (ii) Não existe qualquer elemento que caracterize relação               
de trabalho; (iii) nenhuma disposição deste contrato deverá ser interpretada no sentido de criar qualquer               
vínculo societário, trabalhista, previdenciário ou tributário entre as partes ou os funcionários das mesmas,              
permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários de seus             
respectivos funcionários, ou parceiros, bem como pelo pagamento dos tributos e contribuições, inclusive             
sociais, incidentes sobre suas respectivas atividades; e, (iv) inexiste e inexistirá solidariedade ativa ou passiva               
de qualquer natureza entre as partes, respondendo cada qual na medida de sua participação e obrigações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES 

 
17.1. O recebimento e/ou envio de todas e quaisquer Informações decorrentes deste Contrato serão              

efetuadas através dos endereços físicos e eletrônicos informados pelas partes no presente Contrato e              
no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, sendo que em caso de alteração de qualquer dos referidos               
endereços, deverá a parte informar à outra desta modificação. 

 
17.1.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá utilizar-se da Área do Cliente no site               
http://www.gefipe.com.br e de outros meios eletrônicos, para enviar comunicações ao CLIENTE. 
 
17.1.2. As partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) cadastrado no ato da contratação como forma               
válida e eficaz de comunicação. 
 
17.1.3. É obrigação do CLIENTE manter seus sistemas de anti-spam configurados de tal forma a não                
interferir no recebimento dos comunicados e informações da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 

17.2. As consequências advindas do não atendimento, por qualquer das partes, do disposto no item acima                
desta Cláusula, serão da inteira responsabilidade da parte omissa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA POLÍTICA DE COLETA DE DADOS E PRIVACIDADE  

 
18.1. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., por si, seus representantes, prepostos, e empregados,              
gerentes ou procuradores, obriga-se a manter a privacidade e confidencialidade sobre quaisquer dados             
pessoais do CLIENTE informados no ato do seu cadastro no site http//www.gefipe.com.br, e demais              
informações confidenciais coletadas em decorrência dos serviços objeto do presente instrumento, salvo se a              
utilização e/ou divulgação dos dados pessoais do CLIENTE e das demais informações confidenciais for              
expressamente autorizada por Lei e/ou pelo presente instrumento. 
 

18.1.1. Para fins do presente contrato, a expressão "Informações Confidenciais" significa toda e qualquer              
informação verbal ou escrita, tangíveis ou no formato eletrônico, obtida direta ou indiretamente pela              
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. em função do presente contrato.  
 
18.1.2. Para fins do presente contrato, a expressão "Dados Pessoais" significa todos os dados de               
identificação pessoal informados pelo CLIENTE no ato de celebração do presente contrato, bem como              
dados coletados em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, que tornam possível identificar o               
CLIENTE, incluindo mas não se limitando a nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, data de               



nascimento, e-mail, CPF, endereço, dentre outros, nos termos da Lei nº. 13.709/2018 (Lei Geral de               
Proteção de Dados Pessoais). 
 

18.2. O CLIENTE reconhece, para todos os fins de direito, que além dos dados pessoais do CLIENTE                 
informados no ato de celebração do presente contrato, a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.              
armazenará o banco de dados do software objeto no presente instrumento em nuvem (cloud) diretamente               
pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. ou por empresa por ela contratada (a exclusivo critério da                
GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.). 

 
18.3. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. se compromete a utilizar os dados pessoais do CLIENTE e                 
demais informações coletadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. nos termos do item 18.2              
acima, para as seguintes finalidades, com as quais o CLIENTE expressamente e livremente consente ao               
aceitar o TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO: (i) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (ii) para             
o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis,                
decretos e regulamentos do Poder Público, autarquia ou autoridade Federal, Estadual ou Municipal; (iii) para             
o fiel cumprimento ou execução de quaisquer direitos ou deveres inerentes ao presente contrato, ou de                
procedimentos preliminares relacionados ao presente contrato; (iv) para o exercício regular de direitos em            
processo judicial, administrativo ou arbitral; (v) para a proteção do crédito (incluindo medidas de cobrança             
judiciais ou extrajudiciais); (vi) para garantir o cumprimento do presente contrato, incluindo o combate à             
fraude ou a prática de quaisquer ilícitos; (vii) para enviar ao CLIENTE qualquer comunicação ou notificação              
prevista no presente contrato; (vii) para cumprir as finalidades dos serviços de licença de uso do software                 
“GEFIPE”; (viii) para realizar estatísticas genéricas visando o monitoramento da utilização do software, o              
comparativo de dados e a avaliação de mercado do software em geral; (ix) para o aprimoramento do software                  
pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.  
 
18.4. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. não compartilhará nem fornecerá a terceiros os dados               
pessoais do CLIENTE e demais informações coletadas pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. nos              
termos do item 18.2, salvo para as finalidades expressamente previstas abaixo: (i) para seus representantes,              
prepostos, empregados, gerentes ou procuradores, bem como para parceiros comerciais e terceiros que             
prestem serviços ou trabalhem em nome da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., incluindo previsão              
contratual de dever de manutenção da confidencialidade das informações por esses parceiros e             
terceiros; (ii) para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (iii) para a disponibilização em razão de            
qualquer ordem, decreto, despacho, decisão ou regra emitida por qualquer órgão judicial, legislativo ou              
executivo que imponha tal disponibilização; (iv) para o exercício e defesa de quaisquer direitos da GEFIPE              
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., a seu exclusivo critério, incluindo no âmbito de processos judiciais,              
administrativos ou arbitrais; (v) para o compartilhamento de dados necessários à execução de políticas            
públicas previstas em leis, decretos e regulamentos do Poder Público, autarquia ou autoridade Federal,              
Estadual ou Municipal; (vi) para o fiel cumprimento ou execução de quaisquer direitos ou deveres inerentes              
ao presente contrato, ou de procedimentos preliminares relacionados ao presente contrato, ou de medidas de               
cobrança judiciais ou extrajudiciais. 
 
18.5. Ao aderir ao presente contrato, no ato do cadastro e do aceite ao TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, o                   
CLIENTE declara ter pleno conhecimento e concordância quanto a coleta, armazenamento, utilização e/ou             
compartilhamento dos dados pessoais do CLIENTE e demais informações relacionadas aos serviços           
prestados por força do presente instrumento, para as finalidades previstas nos itens 18.2, 18.3 e 18.4 acima;                
sendo tal anuência condição indispensável para a prestação dos serviços objeto do presente instrumento, nos            
termos previstos no Artigo 9º, §3º, da Lei nº. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 
 
18.6. Fica assegurado ao CLIENTE, a qualquer momento, solicitar perante a GEFIPE SOLUÇÕES EM              
GESTÃO LTDA. informações sobre seus dados pessoais e demais informações coletadas por força dos              
serviços objeto do presente instrumento, a alteração e correção de seus dados pessoais e a exclusão dos                 
seus dados pessoais dos servidores da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. ou de terceiros por ela                
contratado, ressalvado as hipóteses em que a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. for obrigada a               
manter os dados do CLIENTE por força de previsão contratual, legal ou regulatória. 
 
18.7. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. manterá os dados pessoais do CLIENTE e demais               
informações coletadas em servidores de seu data center ou de terceiros contratados, a critério único e                
exclusivo da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o término ou                 
extinção do presente contrato, independente do motivo que ensejou a rescisão ou término contratual.              
Podendo este prazo ser ampliado, em caso de autorização, alteração ou determinação por algum              
regulamento, decreto ou legislação aplicável. 
 
18.8. Sem prejuízo do disposto nos itens acima, a privacidade e confidencialidade deixam de ser obrigatórias,                
se comprovado documentalmente que as informações relacionadas aos dados pessoais do CLIENTE e             
demais informações coletadas: (i) Estavam no domínio público na data celebração do presente           
Contrato; (ii) Tornaram-se partes do domínio público depois da data de celebração do presente contrato, por              
razões não atribuíveis à ação ou omissão das partes; (iii) Foram reveladas em razão de qualquer ordem,               



decreto, despacho, decisão ou regra emitida por qualquer órgão judicial, legislativo ou executivo que imponha               
tal revelação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
19.1. O presente contrato é celebrado pelo prazo determinado fixado no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO,               
contados da data da realização pelo CLIENTE de 01 (um) dos eventos designados na Cláusula Segunda do                 
presente Contrato, o que ocorrer primeiro, sendo renovado automática e sucessivamente, segundo as             
mesmas cláusulas e condições aqui determinadas, salvo em caso de manifestação formal por qualquer das               
partes, em sentido contrário, no prazo de 7 (sete) dias anterior ao seu término. 
 
19.2. Uma vez renovado o presente Contrato, renova-se o prazo de vigência contratual indicado no presente                
Contrato, e consequentemente, renova-se a obrigação do CLIENTE efetuar os pagamentos dos valores             
relacionados a licença de uso do software, conforme valores indicados no TERMO DE ACEITE              
ELETRÔNICO, acrescidos do reajuste anual segundo a variação positiva do IGPM, INPC ou IPCA do período,                
sendo utilizado aquele que melhor recompor as perdas inflacionárias. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO 

 
20.1. É facultado a qualquer das partes rescindir o presente Contrato, a qualquer momento, mediante               
comunicação prévia e por escrito à outra parte (ou, no caso do CLIENTE através da Área do Cliente                  
disponível no site http://www.gefipe.com.br) com antecedência mínima de 7 (sete) dias anterior ao seu              
término, observado o disposto no item 20.1.1 do presente Contrato. 
 

20.1.1. Caso o CLIENTE decida pela rescisão do presente Contrato, seja motivadamente, seja             
imotivadamente, o mesmo não terá direito a reembolso dos valores já pagos à GEFIPE SOLUÇÕES EM                
GESTÃO LTDA. em relação ao mês em curso, ou qualquer outro valor já porventura adiantado ou pago                 
à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., mesmo que o CLIENTE não tenha utilizado o software no                
referido período. 
 
20.1.2. Na hipótese de contratação pelo CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, do Plano              
Semestral ou do Plano Anual com desconto sobre o valor mensal da licença de uso, optando o CLIENTE                  
pela rescisão do presente Contrato, antes de completado o prazo de fidelidade contratual previsto no               
TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, ficará o CLIENTE sujeito automaticamente à multa penal prevista             
no presente Contrato. 
 

20.2. Ocorrendo quaisquer das hipóteses adiante elencadas, gerará à GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO             
LTDA. a faculdade de rescindir de pleno direito o presente instrumento, a qualquer tempo e independente de                 
formalidade judicial ou extrajudicial, recaindo o CLIENTE nas penalidades previstas em Lei e neste Contrato: 
 

20.2.1. Caso detectado algum indício de fraude, irregularidade, falsidade de dados cadastrais pelo             
CLIENTE. 
 
20.2.2. Recusa do CLIENTE em apresentar os documentos e informações solicitadas pela GEFIPE             
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., nos termos do item 3.4 do presente instrumento. 

 
20.2.3. Infração pelo CLIENTE a quaisquer cláusulas ou condições aqui pactuadas. 
 
20.2.4. Violação pelo CLIENTE dos Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual da GEFIPE             
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
 
20.2.5. Atraso no pagamento pelo CLIENTE. 
 
20.2.6. Se o CLIENTE for submetido a procedimento de recuperação judicial, extrajudicial, falência,             
intervenção, liquidação ou dissolução da sociedade, bem como a configuração de situação            
pré-falimentar ou de pré-insolvência, inclusive com títulos vencidos e protestados ou ações de execução              
que comprometam a solidez financeira do CLIENTE. 

 
20.3. Poderá ser rescindido o presente Contrato, não cabendo indenização ou ônus de qualquer natureza de                
parte a parte, nas seguintes hipóteses: 

 
20.3.1. Por comum acordo das partes, a qualquer momento, mediante termo por escrito, redigido e               
assinado pelas partes na presença de duas testemunhas. 
 
20.3.2. Em virtude de caso fortuito ou força maior, desde que a causa que originou o caso fortuito ou                   
força maior perdure por um período superior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua ocorrência. 

 
20.4. A rescisão ou extinção do presente contrato por qualquer modo, ou qualquer motivo, acarretará: 

 



20.4.1. A obrigação do CLIENTE em realizar o backup e o download de sua base de dados, diretamente                  
perante o software “GEFIPE”, no prazo de 7 (sete) dias a contar da rescisão ou extinção do contrato,                  
sob pena de perda completa dos dados, sob responsabilidade exclusiva do próprio CLIENTE. 
 
20.4.2. O cancelamento do login e senha de acesso do CLIENTE ao software no prazo de 7 (sete) dias a                    
contar da rescisão ou extinção do contrato, e a paralisação imediata de todas as obrigações contratuais                
da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., tornando-se exigíveis todas as parcelas vencidas. 
 

20.4.2.1. Salvo nas hipóteses previstas nos itens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5., o CLIENTE               
terá direito a utilizar o Software até o término do período de vigência contratual em que foi realizado                  
o pagamento pelo CLIENTE. 
 
20.4.2.2. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., em nenhuma hipótese, irá ressarcir os             
valores pagos ou estornará o lançamento realizado no cartão de crédito do CLIENTE. 

 
20.4.3. A obrigação do CLIENTE ao pagamento de qualquer saldo devedor, se existente, acrescido das               
penalidades moratórias e correção monetária prevista neste instrumento, sem prejuízo das demais            
penalidades aplicáveis. 
 
20.4.4. A perda pelo CLIENTE dos direitos e prestações ora ajustadas, desobrigando a GEFIPE              
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. de quaisquer obrigações relacionadas neste instrumento. 
 

20.5. Na hipótese de contratação da licença de uso do software com desconto sobre o valor mensal da                  
licença, ou seja, de contratação pelo CLIENTE no TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO do Plano Semestral ou                
do Plano Anual, optando o CLIENTE pela rescisão do presente Contrato, antes de completado o prazo de                 
fidelidade contratual de 12 (doze) meses ou de 6 (seis) meses (a depender do Plano contratado) fixado no                  
TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO, ficará o CLIENTE sujeito automaticamente à multa penal, a ser apurada               
de acordo com a formula baixo descrita, bem como de acordo com a data do pedido de rescisão contratual                   
antecipada:  
 

 
Onde:  
- O símbolo “M” corresponde ao valor total da multa a ser paga pelo CLIENTE em favor da GEFIPE                   
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. 
- O símbolo “VPM” corresponde ao valor do plano mensal da licença de uso do software sem desconto. 
- Os símbolos “VPA” ou “VPS” correspondem respectivamente ao valor mensal da licença de uso do software,                 
com o desconto aplicável ao valor da mensalidade no Plano Anual ou do Plano Semestral. 
- O símbolo “MR” corresponde ao número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade                  
contratual (6 meses ou 12 meses), de acordo com o Plano efetivamente contratado pelo CLIENTE (Semestral                
ou Anual), e o momento em que o CLIENTE solicitou a rescisão contratual antecipada. 
 
20.6. As Cláusulas deste Contrato e de seus Anexos que por sua natureza tenham caráter permanente e                 

contínuo, especialmente as relativas aos direitos autorais, de propriedade intelectual, política de coleta             
de dados e privacidade, e responsabilidade, subsistirão à sua rescisão ou término, independente da              
razão de encerramento deste Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
21.1. A infração de qualquer das cláusulas deste Contrato, que não tenha penalidade específica, faz incorrer                
a parte inocente no pagamento de multa penal, não compensatória, no importe equivalente a 03 (três) vezes o                  
valor da mensalidade do serviço de licença de uso de software objeto do presente instrumento, sem prejuízo                 
do cumprimento pelas partes das obrigações assumidas por intermédio deste Contrato, bem como as demais               
penalidades previstas em lei e neste instrumento.  
 
21.2. No caso específico de desrespeito aos direitos autorais e de propriedade intelectual da GEFIPE               
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., os valores previstos no item 21.1 acima serão majorados para 40               
(quarenta) vezes o valor da mensalidade do serviço de licença de uso objeto do presente instrumento, valores                 
estes assim considerados ainda como indenização mínima a ser paga pelo CLIENTE à GEFIPE SOLUÇÕES               
EM GESTÃO LTDA., sem prejuízo de indenização por danos suplementares, bem como demais penalidades              
previstas em lei e neste instrumento. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1. O não exercício pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. de qualquer direito que lhe seja                
outorgado pelo presente contrato ou pela Lei ou, ainda, sua eventual tolerância quanto a infrações contratuais                

M = (VPM – VPA ou VPS) × MR 



por parte do CLIENTE, não importará em renúncia de quaisquer de seus direitos, novação ou perdão de                 
dívida nem alteração de cláusulas contratuais. 
 
22.2. A GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. poderá ceder a terceiros, no todo ou em parte, os direitos                  
e obrigações impostos por este instrumento, para quem e na forma que lhe convier, sem necessidade prévia                 
de comunicação e/ou autorização do CLIENTE. 
 
22.3. A celebração deste contrato não implica cessão ou transferência de quaisquer direitos autorais e de                

propriedade intelectual entre a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. e o CLIENTE. 
 
22.4. As partes garantem que este contrato não viola quaisquer obrigações assumidas perante terceiros,              
somente podendo ser alterado através de documento escrito, devidamente assinado. 
 
22.5. Se uma ou mais disposições deste Contrato vier a ser considerada inválida, ilegal, nula ou inexeqüível,                 

a qualquer tempo e por qualquer motivo, tal vício não afetará o restante do disposto neste mesmo                 
instrumento, que continuará válido e será interpretado como se tal provisão inválida, ilegal, nula ou               
inexeqüível nunca tivesse sido parte da contratação. 

 
22.6. As disposições deste Contrato e do TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO refletem a íntegra dos               

entendimentos e acordos entre as partes com relação ao objeto deste Contrato, prevalecendo sobre              
entendimentos, contratos ou propostas anteriores, escritas ou verbais. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
23.1. O presente instrumento regula-se pela Lei n.º 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, com aplicação                 
subsidiária da Lei n.º 9.610, de mesma data, bem como da Lei 10.406/2002. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

 
24.1. As partes elegem o foro da Comarca de Pedro Leopoldo/MG como o único e exclusivo foro competente                  
para apreciar qualquer dúvida, interpretação ou litígio decorrente do presente contrato, excluindo-se qualquer             
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Pedro Leopoldo/MG, 3 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

  

GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA.  
Edmundo Duarte Silva 
Representante Legal 



 

ANEXOS  



 
TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO  

 

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO DE ACEITE ELETRONICO ANTES DE ACEITÁ-LO, POIS AO CLICAR NO BOTÃO ACEITAR, VOCÊ ESTA                  
CONCORDANDO COM OS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÔES DO “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE                   
POR PRAZO DETERMINADO”, REGISTRADO JUNTO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO, MINAS                 
GERAIS, SOB O N.º 9428, E SE COMPROMETE A CUMPRI-LAS FIELMENTE EM TODAS AS SUAS CONDIÇÕES.  
 

SE NÃO ESTIVER DE ACORDO NÃO CLIQUE NO BOTÃO ACEITAR. 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 
Razão Social:  GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. CNPJ:  40.351.324/0001-99 

Endereço:  Rua Pedro Jose da Silva 88 Complemento  Cx. Postal:  
Bairro: Centro Cidade:  Pedro Leopoldo UF: MG CEP: 33.600-000 

Telefone: (31) 99133-8995 Site:  e-mail: suporte@gefipe.com.br 

QUALIFICAÇÃO DO CLIENTE  
Razão Social/Nome:   CNPJ/CPF:   

RG:  Responsável  E-mail  
Telefone (1):   Telefone (2):   Celular:  Dt. Nasc.:  
ENDEREÇO DE COBRANÇA: 

Endereço:   Bairro:  
Complemento:  Cidade:   UF:  CEP:  

DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de licença de uso, pela GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. em favor do                      
CLIENTE, do software “GEFIPE”, software este de propriedade única e exclusiva da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., em caráter não                    
exclusivo e intransferível, pelo prazo determinado indicado no presente instrumento, contados da data do aceite do presente TERMO DE                   
ACEITE ELETRÔNICO, de acordo com os limites, termos e condições previstas neste instrumento e no “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE                   
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO”, registrado junto ao Cartório de Títulos e Documentos da                   
Comarca de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sob o n.º 9428,  parte integrante e essencial à celebração deste instrumento. 

DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE “GEFIPE” CONTRATADO PELO CLIENTE 

Plano Contratado: Vigência: Valor Mensal da Licença de Uso: 
                 (   1   ) PLANO MENSAL  30 (trinta) dias R$ 49,90 

(  2   ) PLANO SEMESTRAL *   06 (seis) meses R$ 249,90 

                 (   3   ) PLANO ANUAL *    12 (doze) meses R$ 449,90 

VALOR TOTAL DA LICENÇA DE USO:  

Observação: 

O Cliente reconhece que ao contratar o Plano Semestral ou o Plano Anual, obteve desconto sobre o                 
valor mensal da licença de uso, hipótese em que fica submetido a fidelidade contratual de 06 (seis)                 
meses ou de 12 (doze) meses, a depender do Plano (semestral ou anual) efetivamente contratado               
acima. Optando o Cliente pela rescisão do Contrato, antes de completado o prazo de fidelidade               
contratual, ficará o Cliente sujeito automaticamente à multa penal prevista no Contrato. 

Requisitos dos Equipamentos do Cliente:  

Requisitos do Serviço de Internet contratado pelo Cliente:  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – LICENÇA DE USO DO SISTEMA “GEFIPE”  

(   ) À Vista 
 (   ) Parcelamento em 

______ Parcelas 
Vencimento Início da Cobrança 

Todo dia ___ de cada mês  

Valor Total  Detalhamento do Valor das Parcelas 
  1ª  2ª  3ª  4ª  

Vencimento 5ª  6ª  7ª  8ª  
 9ª  10ª  11ª  12ª  

FORMAS DE PAGAMENTO 

(    ) Cartão de Crédito 
(    ) Cartão de Débito 
 

Forma de Pagamento: (     ) Débito (     ) Crédito. Dados do Cartão: ___________________________ 
Titular: ________________________  Vencimento: ___________  Código de Verificação: _________ 
(     ) À vista  (     ) Parcelado em ____ Parcelas. 

(    ) Débito em Conta 
Corrente do CLIENTE 

Banco: ____________ Agência: ____________________ Conta Corrente: ____________________ 

(    ) Boleto Bancário (    ) Outros: 

DEMAIS CONDIÇÕES 
O CLIENTE reconhece que a cobrança do serviço de licença de uso do software é realizada em caráter antecipado, ou seja, a cobrança ocorre                        
antes da disponibilização do software. De modo que, a ausência do pagamento pelo CLIENTE do valor do serviço de licença ensejará, a critério                       
da GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., independentemente da ciência do CLIENTE ou qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, na                  
imediata suspensão de acesso ao sistema, ou alternativamente, na rescisão de pleno direito do Contrato, hipótese em que o CLIENTE ficará                     
sujeito às penalidades previstas na Lei e no Contrato. 
 

O CLIENTE concorda que em nenhuma hipótese a GEFIPE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. irá restituir qualquer valor cobrado de forma                    
antecipada ou estornará lançamentos realizados no cartão de crédito, mesmo que o CLIENTE decida pela rescisão antecipada do Contrato. 



 

 

 

 

 

O atraso no pagamento de qualquer quantia prevista no presente TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO poderá implicar, a critério da GEFIPE                    
SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA., independentemente da ciência do CLIENTE ou de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, na suspensão                  
imediata de acesso ao sistema, ou alternativamente, na rescisão de pleno direito do Contrato, hipótese em que o CLIENTE ficará sujeito às                      
penalidades previstas na Lei e no Contrato. 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 
Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro estar ciente                     
que ao clicar no botão de aceite abaixo, estou concordando expressamente com todas as cláusulas e condições do “CONTRATO DE                    
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO”, registrado junto ao Cartório de Títulos e                   
Documentos da Comarca de Pedro Leopoldo, Minas Gerais sob o n.º 9428, que juntamente com esse TERMO DE ACEITE ELETRÔNICO formam                     
um só instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente os termos e condições ajustadas para esta contratação. 

FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes interpretação ou cumprimento do Contrato, ou casos omissos do Contrato, fica eleito o                    
foro da comarca do Município de Pedro Leopoldo/MG, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

ACEITE ELETRÔNICO: 
  Aceito os TERMOS aqui definidos em sua totalidade, forma e conteúdo. 
 
 
 


