TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE
ACESSO REMOTO E CÓPIA DE
BANCO DE DADOS
I - DAS PARTES.
CONSULTICART – Comércio e Serviços em Informática Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ 07.883.791/0001-94, com sede comercial à Rua Engenheiro
Bandeira de Melo, nº 118 - Poço da Panela, Recife/PE - CEP: 52.061-320, doravante
denominada simplesmente AUTORIZADA e
A pessoa física ou jurídica qualificada no cadastro, doravante denominada TITULAR.
A titular declara aceitar os termos de autorização de acesso remoto e cópia de
banco de dados abaixo listados.
II – DAS CLÁUSULAS

1 -

DA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO REMOTO AOS SERVIDORES DA

TITULAR.
1.1. A TITULAR permitirá que a AUTORIZADA, através de seus funcionários ou
prepostos, realizem o acesso remoto ao(s) seu(s) servidor(es) (dela, TITULAR) para
fins de realização de cópia e/ou manutenção dos bancos de dados dos sistemas de
gerenciamento de cartório que atualmente funcionam na serventia da TITULAR.
1.2. A forma em que se dará o acesso remoto (ferramentas, configurações, horário
etc) será definida de comum acordo entre as partes.
2 - OBRIGAÇ̧ES DA TITULAR
2.1 São obrigações da TITULAR, além das demais previstas em outras partes deste
instrumento:
a) Informar a AUTORIZADA qualquer alteração dos dados mencionados no
cadastro, incluindo troca de “e-mail”, sob pena de em não o fazendo
considerarem-se válidos todos os avisos e notificações enviados para os

endereços inicialmente informados e constantes do presente contrato.

3 - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
3.1. A AUTORIZADA não será responsável por violações dos dados e informações
resultantes de atos resultantes da ação criminosa ou irregular de terceiros
(“hackers”) fora dos limites da previsibilidade técnica do momento em que a mesma
vier a ocorrer.
4 - COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
4.1. Os contatos e/ou simples comunicação entre as partes para tudo o que seja
decorrente do presente contrato se fará via e-mail cadastrado pela TITULAR, meio
esse aceito por ambas as partes para essa finalidade.
4.1.1. O contato com a AUTORIZADA se dará por meio de seus canais de suporte.
14 - FORO
As partes elegem o foro da cidade de Recife/PE para dirimir todas as duvidas ou
litígios resultantes deste contrato com exclusão expressa de todos os outros, por
mais especiais que sejam.

