
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  SOFTWARE  – “DoctorZ” 

 ZSCAN  SOFTWARE  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA  ,  pessoa  jurídica  de 
 direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  05.612.461/0001-39,  com  sede  à  Rua 
 Quatorze,  n°  309,  Conjunto  Riviera,  74730-250,  Goiânia,  Goiás,  com  endereço  de 
 e-mail  <contato@zscansoftware.com>,  neste  ato  representada  por  seu  sócio 
 administrador  ZAMIR  CORREA  DOS  ANJOS,  empresário,  portador  da  cédula  de 
 identidade  CREA/RJ  nº  871057809,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  267.391.277-00,  residente 
 e  domiciliado  profissionalmente  no  mesmo  endereço  supra,  adiante  denominada 
 CONTRATADA;  e  a  Contratante  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  ou  Pessoal  Fisica 
 adiante  denominada  CONTRATANTE,  celebram  entre  si  o  presente  CONTRATO  DE 
 PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  SOFTWARE  ,  mediante  as  cláusulas  e  condições  que 
 reciprocamente  elegem  e  aceitam,  livres  de  quaisquer  coações  ou  constrangimentos,  e 
 que seguem abaixo: 

 I – DO OBJETO 

 CLÁUSULA  1ª  :  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  dos  serviços  de  uso 
 temporário,  manutenção  e  suporte  do  software  “DoctorZ”,  destinado  ao  exercício  da 
 telemedicina  e  à  gestão  de  clínicas  e  consultórios,  abrangendo  a  guarda  e  gestão  de 
 prontuários  eletrônicos  e  de  laudos  de  exames  médicos,  odontológicos  e  congêneres,  e 
 adiante  denominado  simplesmente  como  SISTEMA.  Este  instrumento  prevê,  ainda, 
 parte  dos  termos  e  condições  de  uso  do  SISTEMA,  sendo  que  o  CONTRATANTE 
 declara  ter  lido  e  compreendido  a  íntegra  do  contrato  antes  de  sua  assinatura, 
 concordando  com  todas  as  suas  cláusulas  e  condições,  havendo  espaço,  ainda,  para  a 
 sugestão de alterações, supressões ou acréscimos no instrumento. 
 Parágrafo  1º  :  O  SISTEMA  adquirido  pela  CONTRATANTE  possui  as  seguintes 
 funcionalidades  e  dados  técnicos,  sendo  que  a  contratação  de  itens  adicionais  dependerá 
 da celebração escrita de aditivos contratuais ao presente instrumento: 

 Agenda (pré- agendamento, consultas, exames)  SIM 
 Envio de lembretes por sms, e-mail e whatsapp  SIM 

 (SMS com adição de pacote avulso) 
 Multiclínicas  SIM 

 (Acima de 3 unidades preço pode 
 variar) 

 Prontuário personalizável  SIM 
 Linha do tempo de atendimentos  SIM 

 Diagnósticos CID  SIM 
 Relatórios personalizados  SIM 

 Controle de contas  SIM 
 Financeiro  SIM 

 Chat entre usuários  SIM 
 Controle do Caixa  SIM 

 Emissão de Guia TISS  SIM 
 Estoque  SIM 

 Assinatura digitalizada  SIM 



 Painel eletrônico de chamadas com voz  SIM 
 Documentos customizáveis (logo, marca 

 d'água, atestado) 
 Tráfego de dados criptografados  SIM 

 128 bits 
 SSL Certificado de Segurança  SIM 

 Controle de permissões de usuários  SIM 
 Backup automático  SIM 

 Espaço de armazenamento:  15 GB 
 Suporte Técnico via chat e central de ajuda  SIM 

 API Integração  Para Sistema de Laudos Zscan Evo 

 Parágrafo  2º  :  A  Proposta  Comercial,  aceita  pela  CONTRATANTE  nesta  data  ,  serve  de 
 pressuposto  e  se  constitui  como  parte  integrante  ao  presente  contrato  para  todos  os  fins, 
 vinculando-se a CONTRATANTE a todas as condições ali constantes. 
 Parágrafo  3º  :  Após  o  aceite  e  assinatura  do  presente  contrato,  a  CONTRATANTE  não 
 poderá  alegar  desconhecimento  ou  má  compreensão  dos  seus  termos  e  condições,  sendo 
 que  quaisquer  aditivos  ou  alterações  posteriores  dependerão  de  prévia  e  expressa 
 celebração  de  aditivo  contratual,  obrigatoriamente  de  forma  escrita,  forma  essa  que  se 
 constituirá  como  requisito  de  validade  de  quaisquer  avenças  entre  CONTRATANTE  e 
 CONTRATADA. 
 Parágrafo  4º  :  O  SISTEMA  é  de  propriedade  exclusiva  da  CONTRATADA,  sendo 
 apenas  seu  licenciamento  franqueado  à  CONTRATANTE,  de  forma  pessoal  e 
 intransferível,  sendo  que  seu  uso  não  poderá  ser  transferido  a  outrem  sem  que  haja 
 prévia,  expressa  e  específica  autorização  por  parte  da  CONTRATADA,  sob  pena  de 
 configuração  de  justa  causa  para  a  rescisão  do  presente  contrato,  nos  termos  da 
 CLÁUSULA 17ª. 

 II – DO PREÇO 

 CLÁUSULA  2ª  :  A  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA,  pela  utilização  do 
 SISTEMA,  o  valor  abaixo  especificado,  mediante  boletos  bancários,  a  serem  enviados 
 ao  endereço  eletrônico  da  CONTRATANTE,  ou  cartão  de  crédito,  autorizando-se  a 
 renovação  automática  do  pagamento  mediante  cartão  de  crédito  em  caso  de  renovação 
 da vigência do contrato. 

 Valor:  R$ 119 Por Profissional da Súde 
 Periodicidade:  MENSAL/ANUAL 

 Adesão ao plano fidelidade 12 meses  SIM 
 Taxa de adesão:  ISENTO 

 Taxa de instalação:  ISENTO 

 Parágrafo  1º  :  O  atraso  no  pagamento  de  qualquer  uma  das  parcelas  implicará  no 
 pagamento  de  multa  de  2%  (dois  por  cento)  e  juros  de  mora  de  1%  (um  por  cento)  por 
 mês de atraso, além de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE. 
 Parágrafo  2  º:  O  inadimplemento  de  qualquer  das  parcelas  poderá  implicar,  ainda,  na 
 imediata  suspensão  de  acesso  e  uso  do  SISTEMA,  conferindo-se  à  CONTRATADA  um 



 prazo  de  até  3  (três  dias  úteis),  a  contar  do  pagamento  das  parcelas  vencidas,  para  a 
 nova liberação de acesso ao SISTEMA. 
 Parágrafo  3º  :  O  reajuste  dos  preços  contratados  ocorrerá  anualmente,  sendo  aplicado  o 
 índice  IPCA-IBGE.  Nos  casos  em  que  o  acumulado  dos  últimos  12  (doze)  meses  do 
 referido  índice  for  inferior  a  6%  (seis  por  cento),  aplicar-se-á  esse  último  percentual  aos 
 valores vigentes. 

 III – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 CLÁUSULA  3ª  :  O  presente  contrato  é  celebrado  com  o  prazo  inicial  de  duração  de  12 
 (doze)  meses,  renovando-se  automaticamente,  e  por  prazo  indeterminado,  caso 
 completado tal prazo sem a manifestação das partes em sentido contrário. 
 Parágrafo  1º  :  A  renovação  automática  não  ocorrerá  caso  qualquer  das  partes 
 comunique  a  outra  acerca  do  interesse  em  encerrar  a  avença,  com  antecedência  mínima 
 de 7 (sete) dias do prazo final do contrato. 
 Parágrafo  2º  :  Durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  e  desde  que  não  verificados 
 inadimplementos  ou  inobservâncias  dos  termos  contratuais,  o  SISTEMA  estará, 
 independentemente  de  sua  efetiva  utilização,  disponível  à  CONTRATANTE,  sem 
 interrupções  ou  suspensões,  salvo  nas  hipóteses  de  ordem  técnica,  manutenção  ou 
 motivos  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  ou  nos  casos  de  culpa  exclusiva  da 
 CONTRATANTE ou de terceiros. 

 IV – DA IMPLANTAÇÃO E DO TREINAMENTO INICIAL 

 CLÁUSULA  4ª  :  O  acesso  ao  SISTEMA,  mediante  login  e  senha  pessoais  e 
 intransferíveis,  será  franqueado  pela  CONTRATADA  para  a  CONTRATANTE  no  prazo 
 de  48  (quarenta  e  oito)  horas  a  contar  da  assinatura  do  presente  contrato,  sendo  que  a 
 CONTRATADA  disponibilizará  à  CONTRATANTE  a  possibilidade  da  contratação,  à 
 parte,  de  treinamento  para  utilização  do  SISTEMA,  pelo  valor  da  hora  técnica  descrito 
 na  CLÁUSULA  2ª,  cabendo  à  CONTRATANTE,  a  partir  de  suas  necessidades,  a 
 escolha do número de horas técnicas necessárias para o treinamento de sua equipe. 

 V – DO SUPORTE E DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

 CLÁUSULA  5ª  :  O  suporte  e  manutenção  do  SISTEMA,  por  parte  da  CONTRATADA, 
 ocorrerá  sempre  que  esta  for  acionada  pela  CONTRATANTE,  havendo  um  prazo  de  24 
 (vinte  e  quatro)  horas  úteis  para  resposta,  nos  seguintes  dias  e  horários,  tomando  como 
 referência o horário de Brasília – DF, Brasil: 

 Dia  Horário de atendimento 
 Segunda-feira à quinta-feira  das 7h30 às 18h 

 Sexta-feira  das 7h30 às 17h 
 Sábados  das 8h00 às 12h 

 Parágrafo  Único  :  Não  haverá  atendimento  de  suporte  técnico  e  de  manutenção  do 
 SISTEMA aos domingos e feriados. 

 VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 CLÁUSULA  6ª  :  São  obrigações  da  CONTRATANTE,  diretamente  ou  através  de  seus 
 prepostos,  representantes  ou  colaboradores,  pelos  quais  a  CONTRATANTE  se  obriga 
 expressamente, dentre outras dispostas neste contrato, as seguintes: 

 a)  Zelar  pela  segurança  e  confidencialidade  dos  seus  dados  de  acesso  ao  SISTEMA 
 (  login  e  senha),  tratando-se  de  informações  pessoais  e  intransferíveis,  não 
 respondendo  a  CONTRATADA  por  qualquer  dano,  utilização  indevida  ou 
 vazamento  de  dados  decorrentes  da  inobservância  dessa  obrigação,  sendo  que  a 
 mera  disponibilização  de  acesso  a  terceiros  estranhos  a  essa  relação  contratual, 
 por parte da CONTRATANTE, implicará em violação a tal condição; 

 b)  Coletar  de  seus  clientes  consentimento  livre,  esclarecido  e  circunstanciado  a 
 respeito  dos  tratamentos  de  dados  pessoais,  a  serem  realizados  através  do 
 SISTEMA,  responsabilizando-se  a  CONTRATANTE,  de  forma  exclusiva,  pela 
 veracidade, integridade e finalidades de utilização dos dados coletados; 

 c)  Cumprir  rigorosamente,  perante  seus  clientes,  todas  as  regras  e  princípios 
 aplicáveis  às  suas  relações  jurídicas,  especialmente  a  Lei  Geral  de  Proteção  de 
 Dados  Pessoais  (Lei  nº  13.709/2018),  Lei  do  Prontuário  Eletrônico  (Lei  nº 
 13.787/2018),  Marco  Civil  da  Internet  (Lei  nº  12.965/2014)  e  Código  de  Defesa 
 do  Consumidor  (Lei  nº  8.078/1990),  estando  a  CONTRATADA  isenta  de 
 qualquer  responsabilidade  diante  do  descumprimento  de  tal  obrigação,  podendo 
 a  CONTRATADA  demandar  em  face  da  CONTRATANTE  por  prejuízos  de 
 qualquer  ordem  que  tenha  eventualmente  suportado  em  razão  de  tal 
 descumprimento; 

 d)  Cientificar  seus  clientes,  especificamente,  a  respeito  das  finalidades  e  formas  de 
 tratamento  dos  seus  dados  pessoais  através  do  SISTEMA,  cientificando-se, 
 inclusive,  a  respeito  da  transferência  de  tais  dados  para  o  SISTEMA,  sendo  que 
 a  CONTRATADA  não  dispõe,  de  forma  alguma,  da  gestão  de  tais  dados 
 pessoais,  sendo  a  CONTRATANTE  a  responsável  exclusiva  pelo  tratamento 
 adequado dos dados pessoais de seus clientes; 

 e)  Se  responsabilizar  de  forma  exclusiva  pelos  prejuízos  decorrentes  de 
 diagnósticos  errôneos  realizados  a  partir  do  SISTEMA,  cabendo  à 
 CONTRATANTE,  de  forma  exclusiva,  a  conferência  dos  valores  e  entradas 
 apontados  pelo  SISTEMA,  apurando  ainda  os  resultados  corretos  para 
 diagnóstico; 

 f)  Promover  verificações  periódicas  nas  funções  do  sistema,  a  fim  de  verificar  sua 
 correção,  não  respondendo  a  CONTRATADA  por  qualquer  prejuízo 
 eventualmente decorrente da ausência de tais verificações; 

 g)  Utilizar  o  SISTEMA  de  acordo  com  os  ditames  da  legalidade,  da  boa-fé  e  dos 
 bons  costumes,  abstendo-se  de:  (i)  utilizá-lo  com  finalidades  ilícitas  ou 
 criminosas;  (ii)  utilizá-lo  como  instrumento  para  o  tratamento  indevido  ou 
 abusivo  de  dados  pessoais  de  terceiros;  (iii)  enviar  ou  transmitir  arquivos 
 maliciosos  através  do  SISTEMA,  ou  se  utilizar  de  qualquer  tipo  de  programação 
 ou  comando  capaz  de  prejudicar  o  funcionamento  do  SISTEMA;  (iv)  realizar 
 qualquer  tipo  de  adequação  ou  alteração  no  código-fonte  do  SISTEMA,  sem  que 
 haja prévia e escrita concordância por parte da CONTRATADA; 

 h)  Não  transferir,  de  forma  gratuita  ou  onerosa,  a  utilização  do  sistema  a  outrem, 
 estranhos  a  essa  relação  contratual,  temporária  ou  definitivamente,  respondendo 



 de  forma  exclusiva  por  eventuais  danos  decorrentes  do  descumprimento  desta 
 condição; 

 i)  Não  acessar,  modificar,  ceder,  alienar,  transferir,  reproduzir  ou  utilizar,  para 
 qualquer  finalidade,  o  código-fonte  do  SISTEMA,  limitando-se  a  usufruir  das 
 funcionalidades  ordinariamente  disponibilizadas,  nos  termos  deste  contrato,  não 
 podendo  reproduzir  o  SISTEMA,  seus  elementos  gráficos  ou  as  marcas  e  sinais 
 de  titularidade  da  CONTRATADA  para  qualquer  finalidade,  exceto  nos  casos 
 expressamente autorizados pela CONTRATADA; 

 j)  Se  responsabilizar  de  forma  exclusiva  por  quaisquer  informações  ou  dados 
 enviados  ao  SISTEMA,  se  responsabilizando  ainda,  de  forma  exclusiva,  pela 
 operação individual dos seus terminais de acesso ao SISTEMA; 

 k)  Se  responsabilizar,  de  forma  exclusiva,  pela  qualidade  e  integridade:  (i)  do 
 hardware  através  do  qual  acessa  o  SISTEMA;  (ii)  do  seu  acesso  à  rede  mundial 
 de  computadores,  não  o  fazendo  através  de  dispositivos  públicos  e/ou  sem  a 
 adequada  garantia  de  sua  segurança  e  confiabilidade;  (iii)  dos  demais  aplicativos 
 e  softwares  instalados  em  seu  dispositivo,  que  eventualmente  possam  interferir 
 no adequado funcionamento do SISTEMA; 

 l)  Não  acessar  o  SISTEMA  através  de  conexões  indiretas,  sendo  terminantemente 
 proibido  o  uso  de  tecnologias  de  proxy  ou  qualquer  outra  tecnologia  que  impeça 
 o  completo  conhecimento  do  número  Internet  Protocol  (IP)  utilizado  na 
 conexão,  ou  que  apresente  número  de  IP  diferente  do  dispositivo  de  origem  do 
 acesso; 

 m)  Fornecer  sempre  informações  verdadeiras  e  fidedignas  à  CONTRATADA,  o  que 
 engloba  todas  as  informações  fornecidas  antes  da  celebração  deste  contrato, 
 responsabilizando-se  de  forma  exclusiva  por  qualquer  inserção  de  informações 
 falsas,  omissões  dolosas  ou  culposas  e  demais  equívocos  no  fornecimento  de  tais 
 informações; 

 n)  Informar  à  CONTRATADA,  de  forma  imediata,  qualquer  alteração  em  seus 
 dados  cadastrais,  notadamente  quanto  ao  endereço  de  sua  sede  e  endereço 
 eletrônico; 

 o)  Manter  o  SISTEMA  sempre  atualizado,  de  acordo  com  as  versões 
 disponibilizadas  pela  CONTRATADA,  que  ficará  isenta  de  qualquer 
 responsabilização  em  decorrência  de  prejuízos  advindos  da  não  instalação  da 
 última atualização do SISTEMA nos terminais da CONTRATANTE; 

 p)  Reportar  à  CONTRATADA,  imediatamente,  quaisquer  falhas  ou  incorreções  no 
 SISTEMA,  bem  como  qualquer  incidente  envolvendo  dados  pessoais  por  si 
 geridos ou acessados através do SISTEMA. 

 VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 CLÁUSULA  7ª  :  São  obrigações  da  CONTRATADA,  diretamente  ou  através  de  seus 
 prepostos,  representantes  ou  colaboradores,  pelos  quais  a  CONTRATADA  se  obriga 
 expressamente, dentre outras dispostas neste contrato, as seguintes: 

 a)  Disponibilizar  o  acesso  da  CONTRATANTE  ao  SISTEMA,  fornecendo-lhe 
 login  e  senha  pessoais  e  intransferíveis,  implicando  em  tal  ato  em  mera  licença 
 de uso, e jamais em qualquer tipo de transferência da propriedade do SISTEMA; 



 b)  Zelar  pela  confiabilidade,  integridade,  disponibilidade,  segurança  e  bom 
 funcionamento  do  SISTEMA,  nos  termos  deste  contrato,  fornecendo  todas  as 
 funcionalidades contratadas; 

 c)  Manter  o  SISTEMA  ativo  e  em  funcionamento  por  98%  (noventa  e  oito  por 
 cento)  do  seu  tempo  de  operação,  salvo  nas  hipóteses  de  manutenções 
 programadas,  manutenções  preventivas,  falta  de  energia  elétrica,  interrupção  ou 
 suspensão  da  prestação  dos  serviços  de  telecomunicações,  ocorrências  de  falhas 
 no  sistema  de  transmissão  ou  roteamento  no  acesso  à  internet,  atualizações  do 
 sistema,  ou  casos  fortuitos  e  de  força  maior,  de  culpa  exclusiva  da 
 CONTRATANTE  ou  de  terceiros,  situações  nas  quais  o  tempo  de 
 indisponibilidade  do  sistema  poderá  ser  superior  a  2%  (dois  por  cento), 
 isentando-se a CONTRATADA por quaisquer prejuízos daí decorrentes; 

 d)  Solucionar,  nos  prazos  e  condições  previstas  neste  contrato,  eventuais  falhas  ou 
 intercorrências no SISTEMA; 

 e)  Zelar  pela  segurança  e  pelo  sigilo  dos  documentos  e  informações  armazenados 
 em  seus  servidores,  em  consonância  com  as  cláusulas  e  condições  de  tratamento 
 de  dados  pessoais  dispostas  neste  contrato,  sendo  que  a  gestão  de  tais 
 informações  caberá  exclusivamente  à  CONTRATANTE;  tal  obrigação  não 
 abrangerá  eventuais  cópias  das  mesmas  informações  armazenadas  nos 
 dispositivos  ou  servidores  da  CONTRATANTE,  ou  em  servidores  contratados 
 por essa diretamente; 

 f)  Implantar  o  SISTEMA,  oferecer  treinamento  inicial,  conferir  suporte  e 
 manutenções  e  oferecer  à  CONTRATANTE  assistência  técnica  relacionada  às 
 eventuais  falhas  ou  intercorrências  no  SISTEMA,  nos  termos  avençados  neste 
 contrato; 

 g)  Não  fornecer  quaisquer  informações  privadas  da  CONTRATANTE  ou  de  seus 
 clientes  a  terceiros,  exceto  nas  hipóteses  legalmente  previstas,  em  caso  de  ordem 
 administrativa ou judicial e/ou nos casos expressamente previstos neste contrato. 

 VI – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 CLÁUSULA  8ª  :  Sempre  em  observância  aos  ditames  da  boa-fé,  da  adequação,  da 
 necessidade,  da  transparência,  da  prevenção  e  dos  demais  princípios  da  Lei  Geral  de 
 Proteção  de  Dados  (Lei  nº  13.709/2018),  a  CONTRATANTE  e  seu  representante,  que 
 assina  o  presente  contrato,  consentem,  expressamente,  com  a  utilização  de  seus  dados 
 pessoais,  colhidos  através  da  ficha  cadastral  e  do  preenchimento  de  formulários 
 eletrônicos  que  precederam  à  celebração  deste  contrato,  para  as  seguintes  finalidades, 
 determinadas e específicas: 

 a)  Para  a  execução  do  presente  contrato  de  prestação  de  serviços  de  software  ,  de 
 acordo  com  seus  termos  e  condições,  a  fim  de  franquear  à  CONTRATANTE  o 
 acesso ao SISTEMA; 

 b)  Para  o  exercício  regular  dos  direitos  da  CONTRATADA  em  eventuais  processos 
 e/ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais; 

 c)  Para  a  proteção  do  crédito,  em  caso  de  inadimplemento  das  obrigações 
 financeiras cabíveis, observando-se a legislação respectiva; 

 d)  Para  o  envio  de  comunicados,  informes,  boletins  informativos,  publicidade, 
 oferecimento  de  novos  produtos  e/ou  serviços  relacionados  à  área  de  atuação  da 



 CONTRATANTE,  sendo  que  a  CONTRATADA  poderá  optar,  a  qualquer  tempo, 
 pela cessação de tais envios; 

 e)  Para  o  envio  de  comunicações  e  informações  relacionadas  ao  cumprimento  do 
 presente contrato e à utilização do SISTEMA. 

 Parágrafo  Único  :  Todos  os  consentimentos  expressos  nesta  Cláusula  poderão  ser 
 revogados  a  qualquer  momento  pela  CONTRATANTE  e/ou  seu  representante  legal, 
 mediante  manifestação  expressa,  circunstâncias  em  que,  salvo  a  hipótese  da  alínea  d, 
 haverá  rescisão  contratual,  aplicando-se  à  CONTRATANTE  as  consequências  das 
 CLÁUSULAS  15ª  e  17ª,  tendo  em  vista  a  imprescindibilidade  do  tratamento  de  dados 
 para a subsistência da relação contratual. 

 CLÁUSULA  9ª  :  A  CONTRATANTE  e  seu  representante  legal  consentem, 
 especificamente,  com  o  compartilhamento  de  seus  dados  pessoais  com  as  seguintes 
 pessoas,  sempre  em  observâncias  às  finalidades  de  tratamento  de  dados  pessoais 
 descritas na cláusula anterior: 

 a)  Pessoas  físicas  e  jurídicas  que  prestem  serviços  de  assessoria  e  consultoria 
 contábil para a CONTRATADA; 

 b)  Pessoas  físicas  e  jurídicas  que  prestem  serviços  de  assessoria  e  consultoria 
 jurídica para a CONTRATADA; 

 c)  AMAZON  AWS  SERVICOS  BRASIL  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
 23.412.247/0001-10,  pessoa  jurídica  responsável  pela  prestação  de  serviços  de 
 armazenamento  de  dados  para  a  CONTRATANTE,  o  que  autoriza,  inclusive,  a 
 transferência  internacional  de  dados  da  CONTRATANTE  e  de  seu 
 representante legal  ; 

 d)  Colaboradores,  sócios,  diretores,  representantes  comerciais  e  parceiros  da 
 CONTRATADA; 

 e)  Pessoas  jurídicas  que  mantenham  relações  de  parceria  para  integrações  com  a 
 CONTRATADA,  que  prestem  serviços  ou  ofereçam  produtos  relacionados  à 
 área de atuação da CONTRATANTE. 

 Parágrafo  Único  :  Qualquer  outra  transferência  de  dados  a  terceiros,  não  contemplada 
 expressamente  neste  contrato,  dependerá  de  prévia  e  expressa  ciência  e  concordância 
 por parte da CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA  10ª  :  A  CONTRATADA  excluirá,  de  forma  definitiva,  os  dados  pessoais 
 relacionados  ao  presente  contrato,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  a  contar  do  término  da 
 relação  contratual,  ressalvados  os  dados  necessários  para  o  cumprimento  de  obrigações 
 legais  e/ou  regulatórias  e  os  dados  de  contato  da  CONTRATANTE  e  de  seu 
 representante  legal  (e-mail,  endereço,  telefone,  etc.  ),  informações  essas  últimas  que  irão 
 compor  os  registros  da  CONTRATADA  para  futuros  e  eventuais  contatos,  observadas  as 
 finalidades descritas na CLÁUSULA 8ª. 

 CLÁUSULA  11ª  :  A  CONTRATANTE  se  responsabiliza,  de  forma  exclusiva,  por  todos 
 os  dados  de  pessoas  naturais  por  ela  coletados  e  inseridos  no  SISTEMA,  não  cabendo  à 
 CONTRATADA  qualquer  gestão  ou  acesso  a  tais  dados  pessoais,  sendo  que  o  acesso  e 
 gerenciamento  de  tais  dados  realizar-se-á  através  de  login  e  senha  pessoais  e 
 intransferíveis da CONTRATANTE. 
 Parágrafo  1º  :  A  CONTRATANTE  se  responsabiliza,  de  forma  exclusiva,  pela  obtenção 
 de  consentimento  expresso  e  esclarecido,  perante  seus  clientes,  para  o  tratamento  dos 



 pessoais  destes  últimos,  devendo-se  cientificá-los  especificamente  sobre  as  finalidades  e 
 forma  do  tratamento,  bem  como  sobre  a  transferência  de  tais  dados  a  terceiros,  não 
 detendo  a  CONTRATADA  qualquer  relação  jurídica  com  os  clientes  da 
 CONTRATANTE,  nem  qualquer  ingerência  sobre  os  dados  de  terceiros,  coletados  e 
 geridos pela CONTRATANTE. 
 Parágrafo  2º  :  A  CONTRATANTE  assume,  neste  ato,  a  obrigação  de  cumprimento  de 
 todas  as  regras  e  princípios  da  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  no  tratamento  dos  dados 
 de pessoas físicas através do SISTEMA. 
 Parágrafo  3º  :  A  CONTRATADA  não  responderá,  em  hipótese  alguma,  pelo  uso 
 indevido  ou  abusivo  do  SISTEMA,  pela  CONTRATANTE  ou  seus  prepostos  e 
 representantes,  no  tratamento  de  dados  pessoais  de  terceiros,  levando-se  em 
 consideração  que  a  CONTRATADA  não  detém  qualquer  controle  ou  vinculação  jurídica 
 com tal tratamento. 

 CLÁUSULA  12ª  :  A  CONTRATANTE  e/ou  seu  representante  legal  terão  direito  ao 
 acesso  facilitado  às  informações  sobre  o  tratamento  de  seus  dados  pessoais,  elegendo-se 
 o  endereço  de  e-mail  constante  no  preâmbulo  deste  contrato  como  pertencente  ao 
 encarregado  de  proteção  de  dados  (DPO)  da  CONTRATADA,  que  servirá  como  canal 
 de comunicação entre as partes e as autoridades competentes. 

 CLÁUSULA  13ª  :  A  CONTRATADA  se  obriga  a  comunicar  à  CONTRATANTE,  no 
 prazo  de  3  (três)  dias  a  contar  da  ciência  do  fato,  a  ocorrência  de  qualquer  incidente  de 
 segurança  que  possa  acarretar  risco  ou  dano  relevante  aos  dados  pessoais  tratados  em 
 decorrência  deste  contrato,  fornecendo  à  CONTRATANTE  as  informações  necessárias 
 para o cumprimento de suas obrigações perante terceiros. 

 CLÁUSULA  14  :  A  CONTRATADA  se  compromete  a  tratar  os  dados  coletados  em 
 decorrência  deste  instrumento  com  responsabilidade  e  diligência,  em  estrita  observância 
 aos  princípios  da  finalidade,  adequação,  necessidade,  boa-fé,  livre  acesso,  qualidade  dos 
 dados,  transparência,  segurança,  prevenção,  não  discriminação  e  responsabilização  e 
 prestação de contas. 

 VI – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 CLÁUSULA  15ª  :  Durante  o  período  de  vigência  inicial  do  contrato,  descrito  na 
 CLÁUSULA  3ª,  quando  igual  ou  superior  a  12  (doze)  meses,  o  contrato  não  poderá  ser 
 rescindido  por  qualquer  das  partes,  exceto  nas  hipóteses  de  justa  causa,  impondo-se  a 
 parte  rescindente,  nesse  caso,  multa  contratual  correspondente  à  30%  (trinta  por  cento) 
 do  valor  das  parcelas  referentes  aos  meses  restantes,  aplicando-se  ainda  a  CLÁUSULA 
 2ª, Parágrafo 1º, sobre tal percentual. 
 PARÁGRAFO  ÚNICO  :  A  CONTRATANTE  teve  disponibilizado  para  si,  previamente 
 à  celebração  deste  contrato,  um  período  gratuito  de  testes  do  SISTEMA  de  15  (quinze) 
 dias,  declarando,  neste  ato,  conhecer  e  compreender  por  completo  suas  funcionalidades 
 e  funcionamento,  sendo  que  o  eventual  não  atendimento  das  expectativas  da 
 CONTRATANTE não se constitui como fundamento idôneo para a rescisão do contrato. 

 CLÁUSULA  16ª  :  Após  o  período  de  vigência  inicial  do  contrato,  descrito  no  caput  da 
 CLÁUSULA  3ª,  qualquer  das  partes  poderá  pôr  termo  à  avença,  desde  que  com  prévia  e 



 escrita  comunicação  à  outra  parte  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  período 
 no  qual  o  SISTEMA  continuará  disponível,  adimplindo  a  CONTRATANTE  com  as 
 parcelas referentes ao período de disponibilização do SISTEMA. 

 CLÁUSULA  17ª  :  A  rescisão  motivada  do  presente  contrato,  em  razão  do 
 descumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  e/ou  condições  impostas  à 
 CONTRATANTE ou à CONTRATADA neste instrumento, implicará no seguinte: 

 a)  Pagamento  de  multa  contratual  no  valor  correspondente  a  50%  (cinquenta  por 
 cento)  de  uma  anuidade,  que  servirá  como  limitação  dos  danos  emergentes 
 eventualmente causados à parte prejudicada ou a terceiros; 

 b)  Imediata suspensão do acesso ao SISTEMA; 
 c)  Exclusão  definitiva  de  todas  as  informações  armazenadas  no  SISTEMA  pela 

 CONTRATANTE,  disponibilizando-se  um  prazo  de  7  (sete)  dias  para  a  extração 
 de  tais  informações  pela  CONTRATANTE,  sendo  essa  última,  a  partir  de  então, 
 a  exclusiva  responsável  pelo  tratamento  dos  dados  e  informações  anteriormente 
 inseridas no SISTEMA. 

 Parágrafo  único  :  A  rescisão  do  contrato  com  fundamento  nessa  cláusula  não  isentará  a 
 CONTRATANTE  de  adimplir  com  todas  as  parcelas  devidas  e  não  pagas,  em  relação  ao 
 período  de  utilização  do  SISTEMA,  bem  como  à  multa  contratual  descrita  na 
 CLÁUSULA 15ª. 

 VI – DO FIADOR 

 CLÁUSULA  18ª  :  O  representante  da  CONTRATANTE,  qualificado  no  preâmbulo,  que 
 assina  o  presente  instrumento,  o  faz  também  na  condição  de  fiador  e  devedor  solidário, 
 estando  ciente  e  concordando  com  todas  as  cláusulas  e  condições  deste  contrato, 
 inclusive  no  que  diz  respeito  ao  tratamento  de  seus  dados  pessoais  pela 
 CONTRATADA. 
 Parágrafo  1º  :  O  fiador  assume  todas  as  obrigações  e  responsabilidades  da 
 CONTRATANTE  até  sua  quitação  integral,  renunciando  expressamente  a  qualquer 
 benefício  de  ordem,  podendo  ser  demandado  ao  lado  da  CONTRATANTE  em  caso  de 
 inadimplemento. 
 Parágrafo  2º  :  Tendo  em  vista  que  o  fiador  é  também  representante  da 
 CONTRATANTE,  basta  a  aposição  de  sua  assinatura  no  campo  reservado  à 
 CONTRATANTE, assumindo, dessa forma, a posição de fiador do presente contrato. 

 VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 CLÁUSULA  19ª  :  As  partes  informam  e  elegem  os  endereços  de  e-mail  constantes  no 
 preâmbulo  desse  instrumento  como  meios  de  comunicação  prioritários  e  suficientes 
 entre  si,  e  reconhecem  a  qualquer  mensagem  para  eles  enviada  os  efeitos  legais  de 
 notificação  extrajudicial,  dispensando-se,  assim,  outras  formas  de  notificação  e/ou 
 comunicação,  presumindo-se  válidas  todas  as  comunicações  e  intimações  dirigidas  aos 
 correios eletrônicos indicados. 

 CLÁUSULA  20ª  :  Em  caso  de  venda,  transferência  ou  alienação,  parcial  ou  total,  do 
 controle  societário  da  CONTRATADA,  a  CONTRATANTE  consente,  desde  logo,  com  a 



 cessão  incondicional  e  integral  do  presente  contrato,  o  que  abrange  as  suas  informações 
 pessoais  e  todos  os  dados  armazenados  no  SISTEMA,  que  passará  a  ser  de  uso  da 
 eventual sucessora. 

 CLÁUSULA  21ª  :  Ao  assinar  o  presente  contrato,  através  de  marcar  a  caixa  de  aceite  na 
 tela  de  contratação  do  sistema  a  CONTRATANTE  manifesta  sua  inequívoca  ciência  e 
 concordância  com  os  Termos  de  Uso  do  Sistema  (disponíveis  em 
 www.doctorz.com.br/termosdeuso  )  e  com  a  Política  de  Privacidade  e  Tratamento  de 
 Dados  Pessoais  da  CONTRATADA  (disponível  em  www.doctorz.com.br/politicas  ), 
 estando  ciente  ainda  que  tais  instrumentos  poderão  ser  alterados  a  qualquer  tempo  pela 
 CONTRATADA,  sendo  que  quaisquer  alterações  serão  comunicadas  através  do 
 endereço  de  e-mail  indicado  no  preâmbulo  deste  contrato,  cabendo  à  CONTRATANTE 
 a  imediata  interrupção  na  utilização  do  SISTEMA  em  caso  de  discordância  quanto  a  tais 
 termos, sem prejuízo da aplicação das cláusulas referentes à rescisão do contrato. 

 CLÁUSULA  22ª  :  Apenas  serão  aceitas  alterações  por  escrito  ao  presente  contrato, 
 celebradas  através  de  aditivos  contratuais  ou  instrumentos  congêneres,  não  estando  as 
 partes obrigadas por quaisquer tratativas que se deem de outra forma. 

 CLÁUSULA  23ª  :  A  ausência  de  irresignação  diante  do  descumprimento  de  quaisquer 
 das  cláusulas  ou  condições  do  presente  contrato  não  representará  renúncia,  transação, 
 novação,  supressio  ou  surrectio  ,  mas  mera  liberalidade,  podendo  os  direitos  de  qualquer 
 das  partes  ser  reclamado  a  qualquer  momento,  sendo  que  eventuais  descontos  e/ou 
 condições  especiais  unilateralmente  concedidas  pela  CONTRATADA  não  implicarão 
 em  direito  adquirido  à  CONTRATANTE,  podendo  tais  benefícios  ser  revistos  a 
 qualquer tempo. 

 CLÁUSULA  24ª  :  O  presente  contrato  reger-se-á  pelas  leis  brasileiras,  elegendo-se  o 
 Foro  da  Comarca  de  Goiânia,  Estado  de  Goiás,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou 
 controvérsias  oriundas  deste  instrumento,  com  a  exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais 
 privilegiado que seja. 

 Por  ser  expressão  de  verdade  e  da  livre  autonomia  das  partes,  firmam  as  partes  o 
 presente  instrumento  em  2  (duas)  vias,  de  igual  teor  e  forma,  assinando-se  também  duas 
 testemunhas  da  avença,  a  fim  de  que  o  contrato  assuma  força  de  título  executivo 
 extrajudicial. 

 Goiânia – GO, 26 de outubro de 2021 
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