
CONTRATO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE 

 
        

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
               
        
CONTRATANTE _______________________ com sede em _____, na 
____________nº, _____, no bairro ________, CEP __.___-___, no Estado___, 
devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº __.___.___/____-___R. neste ato 
representado ______________ RG _________ CPF __________ Residente e 
domiciliado na na ____________nº, _____, no bairro ________, CEP __.___-
___, no Estado___, 
           
CONTRATADA: GP CAR MOBILIDADE URBANA EIRELI, com sede em 
Olímpia, na Rua São João, 657, no bairro Centro, CEP 15.400-065, no Estado 
São Paulo, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 31.756.723/0001-49, e no 
Cadastro Estadual sob o nº 487.120.512.116, neste ato representada pelo seu 
Sócio Diretor, Sr. Fernanda de Cassia Mendes Ferreira, brasileira, casada, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.776.858-4 SSP/SP, e 
do CPF/MF sob nº 319.867.588-00, residente e domiciliado na Padre Luciano 
Carlos da Silva nº 18, no bairro Residencial Harmonia, CEP 15.407-682,  Estado 
São Paulo. 
               
        As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de Licença de Uso e Prestação de Serviços de Software, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
        
        A parte contratante, neste ato, concorda e aceita expressamente os 
termos da POLÍTICA DE USO anexada a este contrato, se obrigando, 
igualmente, aos termos ali inferidos. 
 
        Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como objeto a licença de uso do 
Software GP CAR MOBI, bem como a prestação de serviços de Software para 
a CONTRATANTE. 
        
       Cláusula 2ª. A presente licença de uso do Software GP CAR MOBI, terá os 
aspectos da irretratabilidade e da irrevogabilidade. 
           
        Cláusula 3ª. A prestação de serviços de software compreenderá as seguintes 
atividades: Fornecimento de aplicativo e suporte para motoristas por aplicativo 
              
        Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se responsabiliza por fornecer todos os 
documentos necessários à CONTRATADA, a fim de que esta possa ter condições de 
realizar perfeitamente o serviço contratado. 
        
        Cláusula 5º. A CONTRATANTE se compromete também quanto aos termos 
do contrato de adesão apresentado na instalação do Software. 
        
        Cláusula 6ª. A CONTRATANTE se responsabilizará pelos problemas 
decorrentes do uso incorreto do Software. 
        
        Cláusula 7ª. Fica acertado entre as partes que a CONTRATADA poderá, sem 



interferência da CONTRATANTE, realizar todas as alterações que reconhecer como 
necessárias de uma versão para outra do Software 
 
        Cláusula 8ª.  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela licença de 
uso do Software a porcentagem de 15%, mediante recargas via PIX, transferência, 
dinheiro, etc 
 
        Cláusula 9ª. O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das 
partes, devendo a outra ser avisada com 30 (trinta) dias de antecedência.  
       
        Cláusula 10ª. O contrato também poderá ser rescindido caso uma das partes 
descumpra o estabelecido nas cláusulas do presente instrumento, cabendo à parte 
que ocasionou o rompimento do mesmo, o pagamento de multa rescisória, 
referente ao período restante do contrato. 
        
        Cláusula 11ª.  O presente contrato terá prazo de 12 meses, iniciando-se no 
dia dia __/ __/ __, e terminando no dia __/ __/ __ prorrogado automaticamente.  
        
        Cláusula 12ª.  Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, 
mediante reunião das partes para tal finalidade, devendo ser elaborado termo 
aditivo a este contrato e assinado pelas partes contratantes. 
        
        Cláusula 13ª.  A CONTRATANTE autoriza a utilização de seu nome 
pela CONTRATADA, podendo esta apresentá-la como sua cliente em peças de 
propaganda. 
   
        Cláusula 14ª.  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 
contrato, as partes elegem o foro da comarca de Olímpia, Estado de São Paulo; 
        
        Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
      
 
        
        Olímpia - SP, __ de ____ de 20___. 
        
 
        
        _______________________________________________ 
        (Nome e assinatura do Representante legal da Contratante) 
 
 
 
        _______________________________________________ 
        (Nome e assinatura do Representante legal da Contratada) 
 
 
 
        __________________________________       
        (Nome, RG e assinatura da Testemunha 1) 
 
 
 
        __________________________________        
        (Nome, RG e assinatura da Testemunha 2) 
  


