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Fortaleza, 11 de maio de 2017 

 
 
 
Para: Tribunal Regional do Trabalho do Ceará – 7ª Região 
Assunto: Proposta de Manutenção do software AutoDoc 3.0 Oracle. 

 
 
Conforme solicitado estamos encaminhando a proposta de manutenção do software 

AutoDoc 3.0 Oracle, utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.  
 
 
 
1. Objetivo 
 
O objetivo desta proposta é regulamentar a manutenção técnica mensal do software 
AutoDoc 3.0 Oracle, com franquia de 8 (oito) horas mensais, não cumulativas. 
Dentre os serviços prestados, estão: 
 

 Disponibilização do site da DataX, para suporte e download e das novas versões 
lançadas do software AutoDoc 3.0 Oracle; 

 Treinamentos para novos funcionários; 
 Customização de relatórios; 
 Verificação de eventuais erros existentes no Banco de Dados do sistema, junto à 

equipe de T.I. da instituição; 
 Orientações sobre instalação do software junto à equipe de T.I.; 
 Suporte telefônico para eventuais dúvidas da equipe de gestão do arquivo; 

 
 
2. Suporte da Empresa Contratante 
 
Fica pela Empresa Contratante responsável por disponibilizar um profissional da empresa 
para eventual suporte via Internet, nos casos em que seja possível essa forma de 
manutenção. 
 
 
3. Do Valor 
 
Pela contratação dos serviços a contratante pagará à contratada a importância mensal de 
R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais), ficando o pagamento a ser realizado até o 
décimo dia do mês, mediante envio de nota fiscal. 
 
Caso haja necessidade de horas adicionais para a realização dos serviços solicitados, a 
Contratante será comunicada e estas horas serão cobradas ao custo de R$ 50,00/hora 
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após aprovação da Contratante. 
 
O pagamento das horas que excederam o limite da manutenção mensal será feito 
juntamente com o pagamento mensal. 
 
4. Novas Versões 
 
A Empresa Contratante terá direito às novas versões do sistema enquanto durar o contrato 
de manutenção. 
 
 

5. Validade  
 
Esta proposta é válida até 01/07/2017 

  
 

Fernando A. L. Mota 
Diretor 
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