CONTRATO DE ADESÃO
1. TERMOS E POLÍTICAS GERAIS DE “IEXPRESS”
1.1. O CONTRATADO, INGTY TECNOLOGIA, CNPJ 21.873.706 / 000.138, localizado na R ITALINA PEREIRA MOTTA,
440/107 - Vitória - ES, Brasil, agora denominado por sua marca registrada "ingty".
1.2. O CONTRATANTE, devidamente registrado em nosso banco de dados, incluindo a aceitação deste CONTRATO.
1.3. Este CONTRATO e CONDIÇÕES referem-se às partes mencionadas acima e se aplicam ao uso dos serviços
oferecidos pela ingty. Qualquer CONTRATANTE que pretenda usar os serviços da empresa deve aceitar o Contrato
de Adesão e todas as outras políticas e princípios que o regem.
1.4. A empresa pode, eventualmente, modificar os termos dos serviços agora disponíveis, enquanto o contratado
pode entrar em contato por escrito, via e-mail, para perguntar sobre o arquivo modificado.
2. OBJETIVO DO CONTRATO
2.1. O objeto deste Contrato é o SETUP (INSTALAÇÃO) e a CESSÃO DO DIREITO DE USO de um acelerador para o
Project Online, de propriedade da CONTRATADA, denominado “iExpress”.
2.2. iExpress um acelerador para projetos tradicionais e ágeis, contendo configurações, campos personalizados,
indicadores, painéis, entre outros elementos detalhados neste contrato e entregues "no estado em que se
escontram".
3. ESCOPO DO SERVIÇO
A seguir estão detalhadas as entregas do iExpress:
3.1. 1 (um) PWA com as cores e logo do CONTRATANTE.
3.2. Tabela de departamentos contendo 7 registros pré-definidos.
3.3. 1 (um) Formulário "Termo de Abertura" contendo 13 campos pré-definidos.
3.4. 1 (um) Formulário "Termo de Encerramento".
3.5. 4 (quatro) indicadores pré-definidos do projeto.
3.6. 1 (um) Fluxo de Trabalho de Aprovação de Projeto contendo 4 etapas predefinidas.
3.7. 6 (seis) visualizações modificadas pré-definidas.
3.8. 1 (uma) Visualização de Gantt para o Microsoft Project modificada com indicadores criados.
3.9. 1 (um) Tipo de Projeto, contendo um modelo de agendamento (a ser enviado pelo cliente).
3,10. 1 (um) modelo de site de projeto configurado.
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3,11. Dois (2) Dashboards (traditional e Agil) contendo:
3.11.1. Stakeholders
3.11.2. Requisitos
3.11.3. Entregas
3.11.4. WBS gráfico
3.11.5. Custos
3.11.6. Curva S
3.11.7. Mapa de Calor de Recursos e Custos
3.11.8. Burndown
3.11.9. Mudar a gestão
3.11.10. Pesquisa de Satisfação
3,12. 1 (um) Kanban totalmente integrado com o Project Online e o DevOps, permitindo o gerenciamento de
Projetos Ágeis juntamente com projetos tradicionais.
3,13. 1 (um) painel do PMO, que integra os projetos tradicionais e ágeis e fornece uma visão consolidada para o
PMO.
4. FORA DE ESCOPO
Não faz parte do serviço deste CONTRATO:
4.1. Integração com soluções terceiras, não especificadas neste CONTRATO.
4.2. Migração de aplicativos internos.
4.3. Importação de cronogramas existentes.
4.4. Personalização (desenvolvimento) de qualquer componente, não lista neste CONTRATO.
4.5. Uma análise da Metodologia do Cliente.
4.6. Desenvolvimento extra de relatórios ou painéis. O projeto contempla APENAS as visões, dashboards e
indicadores disponíveis no iExpress.
5. DEVERES E DIREITOS DO CONTRATANTE
5.1. O CONTRATANTE se compromete a fornecer dados verdadeiros, atualizados e completos em seu registro.
Dados falsos podem levar a penalidades civis e criminais.
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5.2. É proibida a cópia, impressão, reprodução ou qualquer outro uso do conteúdo dos cursos pelo contratado sem
autorização, e os infratores estão sujeitos às correspondentes sanções civis e penais, nos termos das Leis
Brasileiras 9.279 / 96, 9.610 / 98 e 9,609 / 98.
5.3. O contratado deve fornecer acesso a um computador com Internet de alta velocidade e acesso à rede local,
como políticas de firewall, antivírus e qualquer outro tópico relacionado à infraestrutura de computadores.
5.4. O contratante autoriza, antecipadamente, a publicação de seu nome, título, foto, logotipo e avaliação
(Pesquisa de Satisfação) no site da ingty. Você pode, a qualquer momento, solicitar uma não publicação por
escrito.
6. PREMISSAS
6.1. O IExpress é entregue “no estado em que se encontra” e nenhuma alteração é feita em sua implementação.
Posteriormente, as parametrizações e customizações são possíveis.
6.2. Enquanto o cliente estiver ativo, receberá todas as atualizações do iExpress sem custo adicional.
6.3. Todo o serviço é feito remotamente.
6.4. O CONTRATANTE deverá contratar licenças e acesso à solução Microsoft Project Online com pelo menos uma
licença do tipo Professional.
PRIMEIRO PARÁGRAFO: As políticas de licenciamento do Project Online são de responsabilidade da
Microsoft, portanto, a ingty não é responsável por quaisquer alterações a essas políticas ou se necessitar
atualização para ter acesso a módulos adicionais do Project Online.
6.5. Um usuário com um perfil de administrador do PWA deve ser fornecido a ingty ao final do contrato por razões
de manutenção evolutiva.
6,6. Um modelo de cronograma do CONTRATANTE deve ser fornecido para ser configurado como um Tipo de
Projeto.
6,7. A lista contendo o nome completo, e-mail e perfil de cada usuário do sistema (TEAM MEMBER, PROJECT
MANAGER e PORTFOLIO MANAGER), limitada a 30, deverá ser submetida.
7. INVESTIMENTO
7.1. O CONTRATADO pagará antecipadamente por um valor fixo, referindo-se ao acelerador SETUP IEXPRESS para
o Projeto Tradicional e Ágil.
PRIMEIRO PARÁGRAFO: Considerando este valor a implementação do acelerador iExpress no Project
Online. Este valor não está incluído no licenciamento do Project Online.
7.2. O CONTRATANTE pagará uma taxa mensal, para a CESSÃO DE DIREITO DE USO, podendo considerar,
opcionalmente, horas de suporte.
SEGUNDO PARÁGRAFO: Para detalhes sobre os valores e condições, o Contratante deverá solicitar
proposta comercial pelo email comercial@ingty.com.
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8. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO
8.1. A programação para a configuração do IEXPRESS é de cinco (5) dias úteis.
PRIMEIRO PARÁGRAFO: Este período começa no momento em que o cliente paga o SETUP e envia login e
senha para acessar seu Project Online.
8.2 Este CONTRATO é válido por um período ilimitado e pode ser cancelado a qualquer momento por qualquer das
partes, sem encargos ou multas, desde que comunicado com trinta (30) dias.
SEGUNDO PARÁGRAFO: Uma vez cancelada, a CONTRATANTE concorda que a ingty pode remover o
acelerador IEXPRESS de seu Projeto Online.

Este Contrato de Adesão, acordado entre as partes, será regido pelas leis da República Federativa do Brasil, sem levar em
conta qualquer conflito de cláusulas legais. As partes elegem, a fim de resolver qualquer questão decorrente deste
termo, o foro da Comarca do Estado do Espírito Santo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

INGTY TECNOLOGIA
CNPJ: 21.873.706 / 0001 - 38
+55 11 3280-7642
https://ingty.com
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