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TERMO DE ADESÃO AO PROJETO MEMBROS
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	Pelo presente instrumento, resolvo expressamente e sem quaisquer ressalvas aderir ao Contrato de Prestação de Serviços e de locação de Software, os quais serão prestados à Igreja, representada pela minha pessoa, pela CATHEDRAL Software Ltda, nos termos do mencionado contrato.
Pela prestação dos serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Software, será pago a PRESTADORA o valor abaixo indicado, pagos através de boleto bancário com vencimento todo dia 10(dez) de cada mês. 
Também fica ciente para ambas as partes que não haverá cobrança de serviços mensais para as igrejas que possuírem banco de dados com até 100(cem) registros de pessoas, somente o registro anual e valores de personalização conforme tabela vigente e.  Quando o número de pessoas excederem a 100 o Sistema Membros solicitará um código de autorização que será fornecido pela CATHEDRAL Software Ltda, após a assinatura de novo Termo de Adesão com valores vigentes na data da assinatura.
As cláusulas e condições contidas no Contrato de Prestação de Serviços e Locação de Software têm vigência a partir da data da assinatura deste Termo de Adesão pelo CLIENTE.
Sistema Membros Off-line
OFERECE.
Suporte técnico
Atualizações
Valores praticados pela tabela vigente, departamento comercial Cathedral Software.
[ ] R$  250,00 (Duzentos e cinquenta reais) anual até 100 pessoas e único usuário simultâneo.
[ ] R$    73,00 (Setenta e três reais) mensais até 300 pessoas com até 5 usuários simultâneos.  
[ ] OUTROS VALORES (sem limite de usuários na mesma rede física)
OBS: IGREJAS ACIMA DE 300 PESSOAS, PREENCHER OS DADOS ABAIXO E ENVIAR PARA contato@cathedralsoftware.com.br" contato@cathedralsoftware.com.br. AGUARDE O RETORNO DA PROPOSTA.

DADOS DA CA – CENTRAL DE ATENDIMENTO
CA :  000
Nome:  Cathedral Software Ltda.
Data :      
DADOS DA PROPOSTA
Razao Social :      
CNPJ/MF :      
I.E.:                                      Telefone:      
Endereço:      
CEP :      
Setor :      
Cidade :      
UF :      
Endereço Cobrança :       
CEP :      
Setor:       
Cidade :      
UF :      
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA IGREJA CONFORME ESTATUTO VIGENTE
Nome:      
CPF:      
Cargo que ocupa na Igreja:      
Endereço:     
Setor:      
Cidade:     
U.F.:     
CEP:      
Dt.Nascimento:     
Telefone:     
Celular:      
Email:     
CONTATOS
Contato 1:     
Email:     
Tel:     
Contato 2:     
Email:     
Tel:     
INFORMACOES NECESSARIAS PARA PROPOSTA
Qtde de Membros:      
Qtde de Igrejas:      
Qtde de Congregaçoes:      
Importação de Banco de Dados ?       qual Banco de Dados?       Valor da Importação:      
Valor da Licença de Direito de Uso:R$        - em       Parcela(s) mensal(is) de R$      - a primeira em      
Valor da Implantação:R$        - em       Parcelas  de R$      - a primeira em      
Valor da Importação:       - em       Parcelas mensais de R$      - a primeira em      
Valor do licenciamento mensal contratado: R$       Primeiro vencimento licenciamento:                         
Condição de negociação:      
Itens negociados :      
Adicional: Personalização de documentos como: Credencial(papel), Cartas e Certificados tem custo individual de desenvolvimento de R$ 100,00, é necessario o envio da arte para para analise e desenvolvimento. Cartões PVC é necessario o envio da arte para orçamento.
Observação : o sistema já possui modelos padrão dos documentos Credencial, Cartas e Certificado

________________________________________   		_____________________________________________________
Responsável legal pela igreja				Responsável solidário


Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e outras avenças jurídicas que firmam entre si as partes abaixo qualificadas e consignantes, na  melhor forma de direito, têm por firme, justo, acertado e contratado o presente negócio jurídico, tudo de acordo com as condições e cláusulas abaixo.
Cláusula 1ª - DAS PARTES ACORDANTES
Este Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS é um acordo legal entre V.Sa. (pessoa física ou jurídica), doravante denominada CLIENTE, e a  A Boletti & Silva Desenvolvimento de Software Ltda, com CNPJ. 20.042.223/0001-29, situada à Avenida Napoli, 500 – SALA 1101 – Plaza D’Oro Office - CEP 74367-640 – Goiânia/Goiás, doravante denominada PRESTADORA, para SUPORTE, TREINAMENTO E ASSESSORIA no processo de informatização e apoio à Gestão Eclesiástica, que inclui locação de programa de computador, meios físicos e materiais impressos relacionada e poderá incluir documentação "on-line" ou eletrônica. 
Cláusula 2ª - OBJETO DO CONTRATO
Através deste CONTRATO o CLIENTE receberá SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DE SUPORTE EM INFORMÁTICA bem como a LOCAÇÃO DE SOFTWARE Computacional de Apoio a Administração de Igrejas Evangélicas, enquanto vigorar este contrato e em conformidade com os termos do mesmo.
§	Primeiro - GARANTIA - A PRESTADORA garante o bom funcionamento do SOFTWARE em conformidade com o manual ou publicações da própria PRESTADORA, com finalidade precípua de dirimir quaisquer dúvidas e sua operacionalidade, bem como fornecer atualizações e/ou implementações de novas versões, receber e viabilizar sugestões e verificar criticas aos serviços prestados.
§ 	Segundo - OUTROS PROGRAMAS DE COMPUTADOR - Este Contrato se refere unicamente aos serviços mencionados neste item, não incluso qualquer responsabilidade de assistência, assessoria ou serviços relativos a produtos de outros fornecedores ou mau funcionamento de hardware (computadores, impressoras, monitores, Modem ou outros meios de comunicação e etc.).
§ 	Terceiro - As garantias são únicas quer expressas claramente ou implicitamente e ficam excluídas outras quaisquer que possam ter surgido de interpretações secundárias durante o processo de contratação, mesmo que estas interpretações sejam relativas aos códigos de programação, aos manuais ou a qualquer outro material escrito anexo, ou seja, essa garantia limita-se aos direitos específicos citados neste Contrato.
Cláusula 3ª - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O CLIENTE poderá realizar download de arquivos de instalação, atualização e outros complementares através do site www.membros.com.br. 
§	Primeiro - ATENDIMENTO - Todos os serviços serão executados através do Departamento de Suporte ao Usuário, via modem, telefone, Fax, Internet ou nas dependências da PRESTADORA.. 
§	Segundo - Em casos excepcionais, o CLIENTE poderá solicitar a visita  de um técnico em suas dependências, respeitando-se a tabela de honorários/diárias vigente, bem como despesas de viajem ou deslocamento, na data da solicitação.
§	Terceiro – O CLIENTE expressamente reconhece que a prestação dos serviços objeto deste contrato ocorrerá remotamente. Assim, poderá haver situações em que os técnicos da PRESTADORA responsáveis pela análise do respectivo incidente de Suporte não consigam solucionar todos os problemas. 
§	Quarto - Tendo em vista a natureza dos serviços a ser prestado sob este termo, O CLIENTE reconhece e concorda que tais serviços não estão livres de erros e que a PRESTADORA não garante e não terá condições de garantir a solução de problemas. Os valores devidos pelo CLIENTE à PRESTADORA deverão ser pagos, ainda que um incidente de Suporte não consiga ser solucionado ou que o CLIENTE não esteja utilizando o sistema, durante a vigência do contrato.
Claúsula 4ª - LICENÇA DO SOFTWARE
O SOFTWARE é protegido pelas leis de copyright e tratados internacionais, bem como por outras legislações e tratados sobre propriedade intelectual. O SOFTWARE é licenciado e não vendido.

§	Primeiro - CONCESSÃO DA LICENÇA - Este Contrato concede ao CLIENTE os direitos a seguir:  Software/Programa : o CLIENTE poderá instalar e utilizar uma cópia do SOFTWARE em um computador individual. Rede de Computadores e/ou Computadores Distintos : A CONTRATANTE poderá utilizar o software em uma rede de computadores com até 5 conexões simultâneas, desde que seja em um único endereço físico e com regra de negócios e mensalidade, ou seja, acima de 100 pessoas ou o que constar no cabeçalho do TERMO DE ADESAO anexo a este contrato. Se o CLIENTE utilizar o SOFTWARE em rede, deverá ser  rede interna e as estações e servidores devem estar configurados e instalados no mesmo endereço, conforme descrito na clausula 1ª. Quando for necessária a instalação em outro endereço ou via acesso remoto, a PRESTADORA deverá ser notificada e o CLIENTE deve solicitar uma nova licença. 
§	Segundo - É vedado compartilhar ou utilizar o SOFTWARE simultaneamente em computadores diferentes, em discordância com o parágrafo anterior.
Cláusula 5ª - DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E  LIMITAÇÕES 
 Engenharia Reversa, Descompilação e Desmontagem. É Vedada a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do SOFTWARE, exceto e somente se esta atividade for expressamente permitida pela legislação aplicável, inobstante tal limitação.  Separação de Componentes. O SOFTWARE é licenciado como um item individual. Seus componentes não poderão ser separados para utilização em mais de um computador.  Aluguel. É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE.  Rescisão. Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a PRESTADORA poderá rescindir este Contrato caso o CLIENTE não cumpra com seus termos e condições. Neste caso, o CLIENTE deverá destruir todas as cópias do SOFTWARE e de seus componentes e em conformidade com a cláusula 11ª e quitar todas as pendências financeiras que porventura estiverem em aberto.
Cláusula 6ª - ATUALIZAÇÕES ("UPGRADES")
O CLIENTE  terá direito á  todas as atualizações do SOFTWARE sempre que forem implementadas. 
§	Primeiro – A PRESTADORA disponibilizará via INTERNET, todas as atualizações do Software. O CLIENTE poderá solicitar a atualização através de CD-ROM que será enviada via correio, neste caso o CLIENTE se responsabilizará pelas despesas de envio e manuseio para remessas, incluídas na fatura do mês seguinte.
Claúsula 7ª - COPYRIGHT
Todos os títulos e direitos autorais relativos ao SOFTWARE (incluindo quaisquer imagens, fotografias, animações, vídeos, áudios, músicas e textos incorporados ao SOFTWARE), os materiais impressos que o acompanham, e quaisquer cópias do SOFTWARE são de propriedade da CATHEDRAL SOFTWARE Ltda ou seus fornecedores. O SOFTWARE é protegido pelas leis de copyright e tratados internacionais. Assim, o Cliente deverá tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido por direito autoral, exceto que o CLIENTE poderá: a) efetuar uma cópia do SOFTWARE unicamente para fins de salvaguarda ou arquivo, ou b) instalar o SOFTWARE em um computador individual, desde que a CONTRATANTE mantenha o original unicamente para fins de salvaguarda ou arquivo. É vedada a reprodução dos materiais impressos que acompanham o SOFTWARE.
Cláusula 8ª - DURAÇÃO
Este contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura deste Contrato, renovando-se automaticamente por prazo indeterminado, salvo manifestação expressa (escrita) da CONTRATANTE conforme exposto na Cláusula 11ª.
Cláusula 9ª - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O valor deste contrato é estabelecido no TERMO DE ADESÃO e será pago mensalmente na data de vencimento de cada mês a partir da data de assinatura deste contrato, através de Documento de Compensação Bancária.
§	Único – no caso do não recebimento, por parte do CLIENTE, do boleto ou documento para o pagamento da mensalidade, não o isenta da responsabilidade do pagamento, nem de multas e juros. No caso do não recebimento do documento para pagamento, o CLIENTE deverá solicitar a Central de Atendimento através de telefone, e-mail ou MSN uma segunda via do referido documento para pagamento em tempo hábil antes do vencimento.

Cláusula 10ª - REAJUSTE
Os valores estipulados no TERMO DE ADESÃO deste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de preços do Mercado), calculado e divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), variação esta a ser aplicada em qualquer época de vigência deste contrato, tendo como mês base para reajuste JANEIRO de cada ano. Na hipótese de suspensão do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica, desde já, eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

Cláusula 11ª - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, em caso de não cumprimento dos termos deste contrato ou por vontade da CONTRATANTE, não havendo pagamentos em aberto e mediante manifestação expressa (escrita) de 30 (trinta) dias.
§	Primeiro – RESCISÃO (Período de Garantia = Primeiros 60 (sessenta) dias) – A GARANTIA DE SATISFAÇÃO lhe garante um período de 60 (Sessenta) dias para a rescisão sem ônus para a PRESTADORA e CLIENTE, onde o valor pago não será devolvido nem mesmo isentado, e o contrato poderá ser suspenso e as parcelas subseqüentes serão canceladas.
§	Segundo – Este Contrato será automaticamente rescindido se A PRESTADORA tiver decretada sua falência, requerer concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou se o CLIENTE tornar-se insolvente.

Cláusula 12ª - Disposições Gerais
O CLIENTE ao Assinar o TERMO DE ADESÃO declara:
a) Conhecer o inteiro teor deste contrato de prestação de serviços e concordar com suas responsabilidades e direitos;
b) Estar ciente da obrigatoriedade de manter seu endereço (postal e E-mail) sempre atualizado, e em caso de alteração, notificar imediatamente a PRESTADORA.
Cláusula 13ª - FORO
Todas as questões eventualmente oriundas do presente contrato serão resolvidas de forma definitiva via conciliatória ou arbitral, na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia com sede nesta Capital à Av. Anhanguera No. 5674 1º andar, Edifício Palácio do Comércio, consoante os preceitos ditados pela Lei No. 9307 de 23 de setembro de 1996.
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