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TERMO DE CONVÊNIO/PARCERIA 

 
PARTES: 

 

AC SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EIRELLE-ARQUIVAR SÃO LUIS, com sede à na avenida  - Av. Daniel 

de la Touche, 987 - Cohama, Shopping da Ilha, 2º Piso, São Luís - MA, 65074-115 , e Cdoc de Tratamento de documentos 

localizado na Estr. de Ribamar, Km 09 - nº 4101 - Pindaí, Paço do Lumiar - MA, 65130-000 , telefone (98) 3222-

8297, inscrita no CNPJ sob o nº 09.624.598/0001-64, doravante denominada simplesmente CONVENENTE, 

neste ato representado por ALCIONE ARCANJO DA CONCEIÇÃO, doravante denominado representante 

legal. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO MARANHAO com sede na Avenida professor Carlos 

Cunha Sn Quadra 16, bairro Jaracaty, CEP: 65.076/820 São Luís – Maranhão ,inscrita no CNPJ sob o Nº 

21.384.589/0001-49 doravante denominada simplesmente CONVENIADA, neste ato representado por seu 

representante legal o Sr. Devanir Garcia, inscrito no CPF: 616.188.610-34, Presidente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O presente termo tem por objeto a concessão de desconto e tabela personalizado  pela  Conveniada  a 

todos os Cartórios de Registros conveniados ARPEN MA. 

 

DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
Serviços de digitalização in loco cliente  

 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO VOLUME  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

Digitalização de 

documentos 

Livros por demanda e 

execução  
01   R$ 145,00 R$ 145,00 

Guarda de livros Protocolo 

de conservação 

Caixa papelão 

contêiner de livros 
01 Sob cotação Sob cotação 

Digitalização de 

documentos  
Paginas  01 R$ 0,50 R$ 0,50  

Digitação de registros  registros individuais  750 registros  R$ 16,90  R$ 16,90 

Restauros 

Pequenos restauros 

com troca de capas 

duras (replica da 

original) 

01 Sob cotação Sob cotação 

Visita técnica in loco  Diária  01 Sob cotação Sob cotação 

LICENÇA DO SOFTWARE      DE DOCUMENTOS  VALOR 

Licenciamento  da Solução em Gestão de Documentos com criação da estrutura 

de acesso e treinamento ILIMITADO  

3.500,00 

Condições de pagamento 1 x 2 1.166,67 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

1) Caberá à Convenente: 
 

a) Informar e divulgar aos seus associados os benefícios do cartão e a parceria firmada com a 

Conveniada; 

 

b) Fica a Convenente desobrigada de qualquer ônus em relação aos acordos comerciais 

firmados entre a Conveniada e seus novos clientes; 

 

c) A Convenente, em hipótese alguma, se responsabilizará por atos de seus associados, seja de 

forma solidária ou subsidiária 

 

2) Caberá à Conveniada: 

 

a) Exigir dos associados da Convenente(e seus dependentes)a comprovação de vínculo junto à 

mesma,com a apresentação do cartão físico e consequente documentação pessoal, com o 

precípuo fim de obterem o benefício supracitado; 

 

b) Oferecer descontos na forma e condições estabelecidades na Cláusula Primeira e de acordo com a 

tablea do Anexo 1 deste contrato; 

 

c) Enviar números relacionados a consumo dos serviços dos associados da Convenete. 

 

Comprometem-se as partes em tornar este convênio público através da divulgação por todos os meios 

possíveis, sem qualquer ônus. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E TÉRMINO 
 

1. O prazo de vigência do presente termo é 31 de dezembro de 2022 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
 

O presente convênio poderá ser modificado, desde que em comum acordo entre as partes.Pretensas 

alterações deverão ser comunicadas por escrito e sua validade será de 30 dias após a formalização com a 

contratante do respectivo e necessário Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA QUINTA  – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
O faturamento de serviços será fechado todo dia 30 de cada mes,sendo estabelecido o prazo de 30 dias para 

1º  pagamento  

 

O faturamento do licenciamento do sofware de gestão de documentos poderá ser parcelado em até 3x sem 

juros ou acrescimos.  

 
CLÁUSULA SEXTA: As Partes se obrigam a guardar segredo sobre as informações confidenciais 

adquiridas por força deste Contrato, durante e após seu período de vigência. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de prorrogação do prazo do convênio, este será sempre pactuado no 

prazo de 12 meses, iniciando-se em 1º de janeiro com final em 31 de dezembro de cada novo exercício 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: São consideradas informações confidenciais todos os documentos e 

informações privativas relativas às atividades das Partes, tais como, lista de empregados ou associados, 

dados cadastrais, custos, produtos, serviços, preços, know-how, técnicas de serviços e estratégias de 

atuação. 

 

 

 

Fica eleito o foro de São Luis/MA para dirimir quaisquer demandas e processos judiciais oriundos do 

presente termo, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

forma e teor, também assinadas pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 

São Luís, 04 de abril  de 2022. 

 

 

 

 

 

 
        Sr. Devanir Garcia 

ASS. DOS REG.DE PESSOAS NATURAIS DO MARANHAO            

 

 

 
      Sr.     Alcione Arcanjo da Conceição 

  Arquivar São Luis -MA 

 

 

  

Testemunha 1 

 

  

Testemunha 2 

 

 

 


		2022-04-07T21:39:42+0000


		2022-04-07T21:42:23-0300
	
IP: 170.231.131.173


		2022-04-08T13:01:20+0000
	
Nome: Raquel Assunção Arcanjo
CPF: 49923390349
E-mail: contratos.saoluis@arquivar.com
IP: 191.45.143.32


		2022-04-12T14:43:54+0000
	
Nome: Alcione Arcanjo da Conceicao
CPF: 14713004391
E-mail: saoluis@arquivar.com
IP: 191.37.154.77


		2022-04-12T14:47:14+0000
	
Nome: Gustavo Azevedo
CPF: 06974093683
E-mail: gustavo@arquivar.com
IP: 186.248.141.50


		2022-04-12T14:47:16+0000




