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SENADO FEDERAL
CONTRATO No

OO5 2 / 2 O f 6 •

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro, a
empresa ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
L TDA.,
objetivando
o
fornecimento de licenças perpétuas de uso do
produto ASG-Zena, com serviços de suporte e
atualização de versão, migração dos procedimentos
atualmente em produção e treinamento.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ
n° 00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, JLANA TRO.MBKA,
e a empresa ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460, andar 11, conjunto 114, Vila Olimpia, São PauloSP, CEP: 04548-005, telefone no (11) 3047-1052 e 3047-1085, CNPJ-MF
no 04.010.1 81/0001-98, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. Bernardino Lage Carral, RNE V3490379, resolvem celebrar o presente contrato,
decorrente de inexigibilidade de licitação com base no caput do art. 25 da Lei 8.666/93,
TRO.MBKA,
documento
reconhecida
pela
Senhora Diretora-Geral,
JLANA
n° 00100.037047/2016-76 e ratificada pelo Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário do
Senado Federal, VICENTINHO ALVES, documento no 00100.039803/2016-00 do Processo
n° 00200.024825/2013-96, observado o Parecer n° 048/2016 - ADVOSF, documento
n° 00100.007801/2016-43, incorporando a este instrumento a proposta apresentada pela
CONTRATADA, documento no 00100.042406/2016-15- 1, o projeto básico, documento
n° 00100.182481/2015-29, sujeitando-se as partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Política de Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão
Diretora no 12/2014, do Ato da Diretoria-Geral no 9/2015 e das Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de licenças perpétuas de uso do
produto ASG-Zena, com serviços de suporte e atualização de versão, inclusive para
licenças perpétuas anteriormente adquiridas pelo Senado Federal, migração dos
procedimentos atualmente em produção e treinamento, para a Secretaria Especial de
Informática do Senado Federal, de acordo com os termos e especificações constantes deste
contrato.
Tabela I - Licenças perpétuas a serem adquiridas:
Licença
ASG-Zena™ for Linux

Quantidade
2
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Tabela II - Licenças perpétuas anteriormente adquiridas pelo Senado Federal

Licenças
ASG-Zena™ Client
ASG-Zena™ Cross Platform Server - Enterprise Edition
ASG-Zena™ Fault Tolerance Option
ASG-Zena™ UNIX® Agents for Sun Solaris™

Quantidade
4
2
1

6

PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços que compõem o objeto deste contrato encontram-se
detalhados no Anexo I - Especificações Técnicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que
ensejaram sua contratação;

11 - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
Ill - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.

PARÁGRAFO PRIMEmO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato, nos termos do art. 70 da Lei 8666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO QUINTO - O(s) Produto(s) Licenciado(s) são, e deverão permanecer
sempre, de propriedade da CONTRATADA e de suas licenciadas.
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA não oferece ao SENADO nenhuma cessão ou
transferência de propriedade intelectual existente na data de aceite do Pedido de Compra ou
2
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SENADO FEDERAL
assinatura de Contrato, nem os que serão decorrentes da execução desses fornecimentos ou
serviços, exceto se expressamente estabelecido em Contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO- O SENADO reconhece ainda que o(s) Produto(s) Licenciado(s)
contêm informação proprietária e confidencial da CON1RATADA (não importando se
qualquer porção dele(s) possa ser legalmente reproduzida ou patenteada).
PARÁGRAFO OITAVO - O SENADO concorda em manter o(s) Produto(s) Licenciado(s)
em estrita confidencialidade e tomar todo o cuidado razoável e todas as medidas necessárias
para assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso ao(s) Produto(s)
Licenciado(s), obrigando-se ainda, a tomar as medidas necessárias, seja através de instruções,
de acordos ou outros meios, junto às pessoas que tenham acesso permitido ao(s) Produtos(s)
Licenciado(s), inclusive representantes do SENADO, com o fim de restringir a divulgação,
duplicação ou reprodução do(s) Produto(s) Licenciado(s) de modo a permitir ao SENADO
satisfazer as obrigações assumidas.
PARÁGRAFO NONO - O SENADO acorda não fazer engenharia reversa, desmontar ou de
outra forma tentar obter o código fonte do(s) Produto(s) Licenciado(s), exceto por intermédio
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO- O SENADO concorda que qualquer melhoria do(s) Produto(s)
Licenciado(s) pela CON1RATADA, desenvolvidos em conjunto com os empregados ou
agentes do SENADO ou não, será de exclusiva propriedade da CON1RATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O SENADO concorda, ainda, que as versões
aprimoradas do(s) Produto(s) Licenciados não se constituirão em um programa diferente do(s)
Produto(s) Licenciado(s) e como tal permanecerão, para todos os efeitos, sujeitos aos termos e
condições do presente documento.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- A CON1RATADA concederá ao SENADO uma
licença não-cedível, não-exclusiva e intransferível de uso de sistema(s) de software
proprietário(s), inclusive programas ("Produtos Licenciados"), documentos técnicos e outros
documentos de usuário ("Documentação").
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O SENADO se obriga a não transferir, sub-locar
ou ceder o(s) Produtos Licenciados para uso em outro equipamento, outro local ou outra
empresa, exceto para fins de substituição por equipamento com Sistema Operacional Linux
com 8 processadores (independente de número de cores ou threads ), ou para situação de
contingência, sendo vedado a instalação concomitante em mais de um equipamento, e se
obriga a não fornecer ou de outro modo disponibilizar o(s) Produto(s) Licenciado(s) a
qualquer pessoa, exceto para empregados do SENADO, obrigando-se ainda a não utilizá-lo(s)
em beneficio de qualquer outra entidade, salvo quando o SENADO tenha obtido o
consentimento prévio por escrito da CON1RATADA e pago as devidas taxas, se aplicáveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A CONTRATADA deve se comprometer a guardar
sigilo sobre dados e informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos
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executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto,
deve se comprometer a obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de
segurança implementados no ambiente de tecnologia da informação do SENADO FEDERAL,
assinando e comprometendo-se com o Termo de Confidencialidade da Informação constante
do Anexo 11.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O SENADO terá o direito de utilizar o(s) Produto(s)
Licenciado(s) exclusivamente para seu próprio uso e benefício interno ou de seus órgãos
subordinados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato conforme prazos a seguir:
No

Descrição

Quando ocorre?

1

Emissão da Ordem de Serviço Inicial (OSI)

2

Reunião de Apresentação Inicial.

3

Recebimento dos códigos que comporão a solução

4

Recebimento das licenças para ativação da
solução

5

Conclusão da Instalação da solução

6

Conclusão da Configuração da solução

7

8

Conclusão do Serviço de Treinamento na solução
contratada
Conclusão do Serviço de Migração dos processos
de trabalho dependentes da atual solução de
WLA.

9

Prazo de atualização de versão de código

10

Teste da solução configurada. Deverá ser feito na
modalidade de operação assistida.

11

Validação e Aceite dos serviços contratados.

12

Data de início dos serviços de suporte técnico e
atualização de versão de código.

Até 2 (duas) semanas após a
assinatura do contrato.
Até 10 (dez) dias úteis após a
emissão da OSI.
Até 20 (vinte) dias úteis após a
emissão da OSI.
Até 20 (vinte) dias úteis após a
emissão da OSI.
Até 30 (trinta) dias úteis após a
emissão da OSI.
Até 45 (quarenta e cinco) dias úteis
após a emissão da OSI.
Até 30 (trinta) dias úteis após a
emissão da OSI.
Até 60 (sessenta) dias após a
conclusão do Treinamento na
solução.
12 (doze) meses contados a partir
da Ativação das Licenças
Até 7 (sete) dias úteis após o
evento 6 ou evento 8 (no caso de
miQfação)
Até 3 (três) dias úteis após a
entrega dos serviços
Data da assinatura do contrato

PARÁGRAFO PRIMEmO - A ordem de serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA
diretamente do gestor deste contrato.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA fornecerá o objeto conforme marca e
especificações discriminadas em sua proposta.
PARÁGRAFO TERCEffiO - A CONTRATADA deverá prestar serviços mensais de
suporte e atualização de versão das licenças fornecidas por um período de 12 (doze) meses,
prorrogáveis nos termos da Cláusula Décima Quarta.
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA deverá migrar os Jobs em funcionamento,
caso a solução ofertada seja diferente da atualmente utilizada.
PARÁGRAFO QUINTO- Caso a solução ofertada seja diferente da atualmente utilizada, a
CONTRATADA deverá ofertar treinamento para 05 (cinco) servidores do
PRODASEN/SENADO, em Brasília-DF, com todas as despesas custeadas por ela.
PARÁGRAFO SEXTO - O treinamento contemplará a transferência de conhecimentos,
incluindo a administração e a operação do equipamento ofertado, com a carga horária mínima
de 15 (quinze) horas/aula.
PARÁ GRAFO SÉTIMO - O treinamento será avaliado ao seu final, de acordo com as
cláusulas padronizadas de avaliação de treinamento do PRODASEN definidas no Anexo ID.
O treinando deverá atribuir notas numa escala de 1 a 5 (pior e melhor, respectivamente) para
cada um dos quesitos analisados. Ao final deverá ser calculada a média aritmética dos
quesitos para cada avaliação.
PARÁGRAFO OITAVO - O treinamento será considerado satisfatório se receber média
maior ou igual a 3 (três) em 80% ou mais das avaliações, em uma escala de um a cinco.
PARÁGRAFO NONO- Treinamentos que não forem avaliados como satisfatório deverão
ser executados novamente.
PARÁGRAFO DÉCIMO - O PRODASEN/SENADO encaminhará formalmente à
CONTRATADA, quando da Reunião de Apresentação Inicial, relação nominal da Equipe
Técnica autorizada a abrir e fechar solicitações de suporte técnico.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEmO - Todas as solicitações de atendimento serão
registradas pelo Fiscal do Contrato e pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle
da execução do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- A CONTRATADA apresentará um Relatório de
Atendimento, contendo datas e horas de chamada, de início e de término do atendimento,
código da licença, identificação do problema, e as providências adotadas e toda e qualquer
informação pertinente ao chamado.

/f'/

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEmO - O Relatório de Atendimento deverá ser assinado
pelo técnico da CONTRATADA e pelo responsável pela solicitação de manutenção.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Ao término de cada atendimento deverá ser entregue
uma cópia do Relatório de Atendimento ao técnico responsável pela solicitação de
manutenção.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- Até o quinto dia útil de cada mês a CONTRATADA
deverá apresentar um relatório contendo os dados de todos os Relatórios de Atendimentos
relativos ao mês anterior.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO- A CONTRATADA deverá atender às requisições do
SENADO, feitas pelo PRODASEN, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana para chamados
de prioridade ALTA e de segunda-feira a sexta-feira, entre 8h e 18h para chamados de
prioridade BAIXA, respeitando as condições e os Níveis de Serviço Exigidos (NSE).
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Mensalmente, o PRODASEN/SENADO analisará o
andamento das atividades contratadas, verificando e confrontando o relatório mensal de
prestação de serviço elaborado e entregue pela CONTRATADA com os seus próprios
registros e anotações.
PARÁ GRAFO DÉCIMO OITAVO - Estando o resultado da análise de acordo com as
condições contratuais, deverá ser emitido um documento, o qual atestará tecnicamente a
execução dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Havendo alguma pendência técnica, será solicitada à
CONTRATADA a devida correção, sem prejuízo de eventuais penalidades que venham a ser
aplicadas.
PARÁ GRAFO VIGÉSIMO - A transferência de conhecimentos será feita durante as etapas
de instalação da solução e migração dos Jobs em uso sob a forma de operação assistida.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEmO - As solicitações de prestação de suporte técnico
e atualização de versão de código terão origem em decorrência de qualquer evento ou
problema detectado pela Equipe Técnica do PRODASEN/SENADO no tocante ao pleno
estado de funcionamento da solução, incluindo problemas relacionados com instalação,
configuração e atualização.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Na abertura do chamado, a CONTRATADA fará
registro da solicitação, com, no mínimo, as seguintes informações:
I - Número da Licença da solução;

11 - Problema observado;
Ill - Nome, telefone, e-mail do profissional da Equipe Técnica do PRODASEN responsável

~

pela solicitação do suporte técnico.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEffiO - A CONTRATADA deverá registrar a
solicitação, gerando algum número, código ou protocolo que servirá de referência para
acompanhamento.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO- Efetivada a entrega/instalação, o objeto será
recebido:
I- provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, por intermédio de ateste parcial, com a
confirmação da entrega das licenças perpétuas, instalação, configuração e ativação das
licenças, migração dos Jobs em uso e treinamento na solução ofertada;
11 - definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que
se enquadrarem no §8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93, por comissão designada pela Diretoria
Geral, ao final da etapa 1O da Tabela do caput da cláusula terceira, mediante termo
circunstanciado, após verificação do atendimento de todas as condições deste contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela
rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA QUARTA- DOS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS
Os Níveis de Serviço Exigidos (NSE) serão contados a partir das solicitações de prestação de
suporte técnico e atualização de versão e deverão cumprir os prazos definidos a seguir.
I - Severidade ALTA: Esse grau de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade do
uso da ferramenta WLA ou impacto crítico nas operações/funções das atividades do Senado
Federal.
24 horas x 7 dias semana
Prazo de Atendimento
4 (quatro) horas

I
I

Prazo de Solução Definitiva
48 (quarenta e oito) horas

11 - Severidade BAIXA: Esse grau de severidade é aplicado quando não há a
indisponibilidade do uso da ferramenta WLA ou não há impacto crítico nas operações/funções
das atividades do Senado Federal.
De Segunda a Sexta, de Sh às 18h
Prazo de Atendimento

Prazo de Solução Definitiva

36 (trinta e seis) horas

72 (setenta e duas) horas

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Serão considerados para efeitos dos níveis exigidos:
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• Prazo de Atendimento: Tempo decorrido entre a solicitação efetuada pela Equipe Técnica
do PRODASEN/SENADO à CONTRATADA e o efetivo início dos trabalhos de prestação de
assistência técnica;
• Prazo de Solução Definitiva: Tempo decorrido entre a solicitação efetuada pela Equipe
Técnica do PRODASEN/SENADO à CONTRATADA e a efetiva recolocação da solução
WLA em seu pleno estado de funcionamento e operação normais.
PARÁ GRAFO SEGUNDO - A contagem dos Prazos de Atendimento e de Solução
Definitiva de cada solicitação será iniciada a partir da notificação à CONTRATADA,
encerrado no momento da comunicação pela CONTRATADA de recolocação da solução em
seu pleno estado de funcionamento, acompanhado do respectivo aceite pela Equipe Técnica
do PRODASEN.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atendimento às solicitações deverá ser realizado por
telefone ou nas instalações do SENADO (on-site) e não poderá ser interrompido até o
completo restabelecimento de funcionamento da solução, mesmo que se estenda por períodos
noturnos, sábados, domingos e feriados. Tais situações não implicarão custos adicionais ao
SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - A interrupção do suporte técnico de uma solicitação por parte da
CONTRATADA sem prévia autorização da Equipe Técnica do SENADO poderá ensejar a
aplicação das penalidades previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - Concluído o atendimento, a CONTRATADA comunicará o fato
à Equipe Técnica do PRODASEN/SENADO e solicitará autorização para o fechamento do
chamado. Caso o PRODASEN não confirme a solução definitiva do problema, o chamado
permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado. Nesse caso, a Equipe Técnica
fornecerá as pendências relativas à solicitação em aberto.
PARÁGRAFO SEXTO -No caso de atrasos no atendimento dos chamados, serão aplicadas
glosas no pagamento, calculando-se o Valor Mensal Ajustado conforme descrito no Parágrafo
Quarto da Cláusula Quinta.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A definição do grau de severidade como "Alta" ou "Baixa" será
feita exclusivamente pelo Senado Federal.

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA do documento n° 00100.042406/2016-15- 1,
não sendo permitida em nenhuma hipótese a antecipação de pagamentos ou o pagamento por
serviços prestados de forma incompleta.
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Item

Especificação

1

Licenças Perpétuas
Serviços de Suporte e Atualização
de versão
Serviços de instalação e migração
Serviços de Treinamento
Total

2
3
4

Quant.
Estimada
2

Unid.
Un.

Preço
Unit. (R$)
42.609,52

Preço
Total (R$)
85.219,04

12

Mensal

2.724,26

32.691,2 1

1
5

Un.
Un.

8.598,47
1.146,47

8,598,47
5.732,35
132.241,07

PARÁGRAFO PRIMEmO - O valor global do presente instrumento é de R$ 132.241,07
(cento e trinta ~ dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sete centavos), compreendendo
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos das licenças, serviços de migração e
treinamento efetuar-se-ão por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA,
no prazo de 09 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei n°
8.666/1993, a contar do recebimento do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a
discriminação do objeto, devidamente atestado pelo gestor, ficando o pagamento
condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, conforme
previsto no Parágrafo Vigésimo Segundo, inciso II, da Cláusula Terceira e à apresentação da
garantia prevista na Cláusula Nona.
PARÁGRAFO TERCEffiO - O pagamento referente à prestação dos serviços de suporte e
atualização de versão de código será efetuado, mensalmente, por intermédio de depósito em
conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 09 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese
prevista no § 3° do art. 5° da Lei n° 8.666/1993, a contar do recebimento do documento fiscal,
em 2 (duas) vias, com a discriminação do objeto, devidamente atestado pelo gestor, e do
relatório mensal de chamados de manutenção e suporte técnico abertos no mês de referência,
ficando o pagamento condicionado à apresentação da garantia prevista na Cláusula Nona.
PARÁGRAFO QUARTO- Os pagamentos dos serviços de suporte serão condicionados ao
pleno funcionamento dos equipamentos ao longo do mês, sendo considerado que o mês
regular possui 176 (cento e setenta e seis) horas, e serão calculados conforme a fórmula a
seguir:

VMA = FC x VM, onde:
VMA =Valor Mensal Ajustado.
FC =Fator de Correção, definido entre O e 1, cumulativo no mês de acordo com os
chamados abertos e suas prioridades.
VM =Valor Mensal definido em Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - O cálculo do Fator de Correção FC se dará em função da
indisponibilidade efetiva a partir da abertura do chamado para a resolução do problema,
havendo tolerância de 12 (doze) horas no mês, a qual já é considerada no cálculo do FC. O
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SE NADO FED ERAL
valor de FC é cumulativo para as indisponibilidades registradas no mês, e será calculado
como segue:

Fc =

7 20 - (L Htnd i.s7J XPchamado)

.

720

'

oo&

Hindisp =Horas de indisponibilidade registradas por chamado. Serão apuradas sobre as horas
excedentes ao prazo de solução definitiva.
Pchamado = Peso do chamado definido conforme tabela a seguir:
Chamados
Severidade Alta
Severidade Baixa

Pcbamado

2
1

PARÁGRAFO SEXTO- O pagamento das faturas mensais estará sujeito à glosa quando não
houver cumprimento dos níveis de serviço exigidos ou de quaisquer outras obrigações que
impliquem em penalidades previstas neste contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO -Não será pago qualquer tipo de adicional a título de diárias,
passagens, locomoção, alimentação, encargos e quaisquer outros não previstos neste contrato
ou documentos correlatos.
PARÁGRAFO OITAVO - Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com o
documento fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
específicas previstas na Cláusula Décima Segunda.
PARÁGRAFO NONO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o
prazo constante dos parágrafos segundo e terceiro ·desta cláusula será suspenso até que haja
reparação do vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEmO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término
do prazo referido nos parágrafos segundo e terceiro e a data do efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da
seguinte fórmula: EM= I x N x VP, onde:

EM= Encargos Moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado:
I = i I 365

I = 61 100 I 365

I = 0,00016438

Onde i =taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE
O preço dos Serviços de Suporte e Atualização de versão poderá ser reajustado após 12 (doze)
meses contados da data da assinatura do contrato, observada a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor- INPC ou por outro indicador que venha substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1o e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Naturezas de Despesa
449039 e 339039 tendo sido empenhadas mediante as Notas de Empenho n°s 2016NE800014,
2016NE800240 e 2016NE800241, de 30 de março de 2016.
PARÁ GRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ 6.612,00 (seis mil, seiscentos e doze reais), correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei no 8.666193, em uma das
seguintes modalidades:
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I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
11 - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 1O (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO- No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou
complementá-la.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO- A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante
todo o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III - prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo da

CONTRATADA durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e m do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.

Senado Federal I Praça dos Três Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio li I CEP 70165-900 I Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 1copeli@senado.gov.br

Processo: 00200.024825/2013-96

SE NADO FEDE RAL
PARÁGRAFO NONO- Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
devido à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
I - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e, por

esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
11 - A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou à
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos I a III
do caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de
Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato, observado
o disposto no Ato da Comissão Diretora n° 02, de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA AUDITORIA

A CONTRATADA poderá auditar o uso dos Produtos Licenciados nas ocasiões definidas
mutuamente entre as partes, com base nos seguintes parâmetros:

I - Avaliação do Hardware quanto a quantidade de processadores: O equipamento onde está
instalado o produto não poderá conter mais de 8 (oito) processadores, independentemente do
número de cores ou threads do processador.
11 - Avaliação quanto ao do Sistema Operacional: Os produtos devem ser instalados em
equipamentos configurados com o tipo de Sistema Operacional contratado (Linux e Solaris),
independente de versão ou fornecedor, exceto LINUX for Mainframe que possui licença
específica.
Ill - Avaliação quanto a quantidade de agentes: O número de agentes não pode exceder a
quantidade de agentes contratados: 6 (seis) agentes Solaris e 2 (dois) agentes Linux.

IV - Avaliação quanto a quantidade de Clients (Console de gerenciamento) utilizadas para o
produto: O número de consoles ativas não pode ultrapassar o número de consoles contratadas:
4 (quatro). Entende-se por consoles ativas o número de usuários efetivamente conectados ao
produto em um dado momento, não se refere ao número de usuários cadastrados para o
acesso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se compromete a resguardar a
confidencialidade das informações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A auditoria deve ocorrer sem custos ao SENADO FEDERAL,
sem interrupção dos serviços e não mais que 1 (uma) vez ao ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
11 - multa;
Ill - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com

o SENADO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base na alínea III desta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEmO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem
que a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos
neste contrato, será aplicada multa diária de O, 1% (um décimo por cento) sobre o valor global
deste contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente,
multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem
prejuízo das demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os
critérios constantes do Parágrafo Décimo Primeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na
execução de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a
CONTRATADA à multa de O, 1% (um décimo por cento) a 1% (um por cento), ao dia, sobre a
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do
Parágrafo Décimo Primeiro.
PARÁGRAFO QUARTO- A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Oitavo da Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a O, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do Parágrafo Décimo Primeiro.
14
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PARÁGRAFO QUINTO - Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Terceiro e
Quarto, sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato ou sobre
o valor global do contrato, conforme o Parágrafo cujo prazo restou extrapolado, observandose os critérios constantes do Parágrafo Décimo Primeiro, podendo ainda o SENADO, a seu
critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO SEXTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos
Segundo, Terceiro e Quarto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Nona sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela
do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em
aberto, contando-se o prazo a partir do dia seguinte à data limite para apresentação da garantia
até o dia da efetiva prestação da garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da
Cláusula Nona.
PARÁGRAFO OITAVO- As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
mensal do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais do parágrafo segundo desta cláusula.
PARÁGRAFO NONO - A reincidência na aplicação do percentual máximo previsto no
parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato
poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da Cláusula Décima
Terceira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por
cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade
apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I - os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
11 - a não reincidência da infração;

m-

a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou
COmlSSiva;

IV - a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V - a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.

1
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA não
tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A multa aplicada, após regular processo
administrativo e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993 .

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei no
8.666/1993 .
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para o SENADO; ou
11 - judicial, nos termos da legislação.

PARÁ GRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1o e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA
Para os itens referentes às licenças, treinamento, instalação e migração, este contrato terá
vigência a partir da data de sua assinatura até a emissão do termo de recebimento definitivo
do objeto.
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PARÁGRAFO PRIMEmO - Para os serviços de suporte técnico e atualização de versão, o
contrato terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses a
critério das partes e mediante termo aditivo, observado o art. 57, IV, da Lei n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste
contrato, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da
vigência contratuaL
PARÁGRAFO TERCEffiO - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, .J1_ de

-~·.da~9. ,;~<14.1:~
Jt- ~-- de 2016.
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ANEXO I- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aquisição de licenças de uso de um software para JOB SCHEDULER de gerenciamento e
automação da produção, com prestação de serviços de instalação, implantação, assistência
técnica através de suporte técnico e atualização de versão, com treinamento para 05 (cinco)
servidores do PRODASEN, Senado Federal.

Item

1

2

3

4

Descrição
Licenças - Fornecimento, instalação e
configuração
As licenças fornecidas deverão ser perpétuas,
permitindo seu uso por prazo indeterminado pelo
Senado Federal, mesmo depois de finalizada a
vigência do contrato. As licenças fornecidas
deverão permitir o uso simultâneo do produto
nas duas plataformas operacionais de Banco de
Dados do Senado Federal: RED HAT e SUN
SOLARIS.
Serviços de Suporte e Atualização de Versão
Serviços mensais de suporte e atualização de
versão das licenças constantes das tabelas I e TI
da Cláusula Primeira deste contrato, para o
ambiente operacional anteriormente relacionado,
por um período de 12 (doze) meses, na
modalidade 24x7, por intermédio de chamadas
telefônicas e sítios na INTERNET.
Serviços de Migração dos Procedimentos
Atualmente em Produção
Serviços de migração de todos os procedimentos
automatizados que estão baseados na solução
atual de WLA (ASG/Zena).
Caso a nova versão do produto possua algum
tipo de incompatibilidade da atualmente adotada,
a migração dos procedimentos atualmente em
produção será necessária. A solução atual possui
300 (trezentos) jobs cadastrados.
Serviços de Treinamento na Solução Ofertada
Serviços de capacitação de servidores do Senado
Federal para o uso imediato e gerenciamento da
nova solução, para tarefas de planejamento de
funcionamento e controle desse ambiente. O
treinamento deverá seguir currículo oficial do
fabricante do produto. A capacitação deverá ser
fornecida para 5 (cinco) servidores do
PRODASEN para o uso imediato e

Qtde · Unid.

CATMAT/
CATSER

2

Un.

53988

12

Mensal

22993

1

Un.

22128

5

Un.

20052
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SENADO FEDE RAL
gerenciamento da nova versão, além das tarefas
de planejamento de funcionamento e controle
desse ambiente.

1. Ambiente

1.1 2 (duas) máquinas Sun Fire V890 com 8 processadores cada I sistema operacional
SUN SOLARIS 1O;
1.2 2 (duas) máquinas Fujitsu PW -850 com 9 processadores cada I sistema
operacional SUN SOLARIS 10;
1.3 2 (duas) máquinas HP Proliant DL 980 G7 com 8 processadores cada I sistema
operacional INTEL RED HAT 6.2.
1.4 A critério do Prodasen, qualquer dos servidores acima relacionados será definido
como principal ou master para instalação do software de gerenciamento, e outro
como secundário.
1. 5 As licenças deverão ser capazes de definir 500 (quinhentos) "j obs" . Caso um j ob
seja executado mais de uma vez no sistema, será considerado como um único job.
2. Opções de Agendamento

A solução deverá possibilitar as seguintes opções de agendamento:
2.1 Criação de agendamento baseado em parâmetros de data como ano, mês, dia da
semana, dia do mês, hora, minuto, feriados, dias úteis e lista de datas
2.2 Capacidade de tratamento de feriados automaticamente
2.3 Capacidade de definição de calendários personalizados.
2.4 Capacidade para combinar critérios de agendamento.
2.5 Opção de resolução de conflitos entre as regras do calendário.
2.6 Capacidade de limitar horários de início e término de processos.
2.7 Capacidade de limitar horários de execução de task dos processos. (time range)
2.8 Capacidade de definir processos que executam em intervalos determinados de
minutos.
2.9 Capacidade de iniciar a execução de um processo ou task somente após existência
de um ou mais arquivos.
2.10 Capacidade de agendar processos cíclicos a serem submetidos em intervalos de
tempo pré-determinado.
3. Controle de Execução

A solução deverá permitir:
3.1 Definição de diferentes ações após término do processo dependendo do resultado
da execução.
3.2 Reinício (restart) do processo automaticamente de acordo com o resultado da
execução.
1
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3.3 Suspensão da execução de um processo temporariamente.
3.4 Envio de alerta de erros via SNMP e SMTP.
3.5 Confirmação manual antes da execução do processo.
3.6 Execução de um processo não previamente agendado.
3. 7 Suporte a múltiplos pré-requisitos de processo.
3.8 Verificação do código de retomo após execução do processo.
3.9 Definir diferentes prioridades para os processos.
3.1O Notificar usuários sobre o resultado de um processos via alerta em console.
3.11 Definir dependências entre processos em diferentes servidores para um mesmo
processo.
3.12 Submissão de processo para um determinado servidor.
3.13 Verificação da existência de recursos necessários antes da submissão do
processo.
3.14 Possibilidade de passagem de parâmetros pelo usuário para execução do
processo.
3.15 Visualização do resultado da execução do processo, incluindo os logs e
mensagens geradas durante o processamento.
3.16 Facilidades para simulação de execução e diagnóstico de erros.
4. Interface

4.1 A solução deverá permitir as seguintes opções para usuários administradores e
operadores:
4 .1.1
Controle de todos os servidores e processos a partir de um ponto único com
interface gráfica.
4.1.2
Visualização gráfica do status dos processos tais como: executados, em
andamento, agendados, abortados, cancelados, etc.
4.1.3
Visualização gráfica da interdependência entre os processos e tasks, mesmo
que em servidores diferentes.
4.1.4
Visualização do fluxo de serviços e suas interdependências, permitindo o
acompanhamento das rotinas em execução.
4.1.5
Filtros para visualização gráfica: processos por servidor, processos por status
de execução, processos de uma aplicação.
4.1.6
Facilidade para criação e edição de processos.
4.1.7
Facilidade de acesso a help on-line.
4.1.8
Administração e operação via interface caracter na console do sistema
operacional do servidor.
4.2 A solução deverá permitir as seguintes opções para usuários, com privilégios somente
de consulta:
4.2.1
Visualização gráfica do status dos processos tais como: executados, em
andamento, agendados, abortados, cancelados, etc.
4.2.2
Visualização gráfica da interdependência entre os processos, mesmo que em
servidores diferentes.
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4.2.3
Visualização do fluxo de serviços e suas interdependências, permitindo o
acompanhamento das rotinas em execução.
4.2.4
Filtros para visualização gráfica: processos por servidor, processos por status
de execução, processos de uma aplicação.
4.2.5
Facilidade de acesso a help on-line.

5. Segurança
A solução deverá permitir:
5.1 Definição de grupos de usuários com diferentes níveis de acesso aos dados e funções
do produto.
5.2 Definição de perfis de usuários com diferentes níveis de permissão para definição,
alteração, exclusão e acompanhamento de processos.
5.3 Especificar usuário cadastrado do Unix para submissão de processos para garantir os
acessos adequados .

6. Tipos de Task
A solução deverá permitir de forma automática a definição permitindo parametrização,
criação de login e verificação de código de retorno dos seguintes tipos de tasks:
6.1 Execução de FTP
6.2 Comandos do Sistema Operacional
6.3 Execução de Stored Procedures do Oracle
6.4 Comandos SQL do Oracle
6.5 Operação de arquivos do sistema operacional
7. Disponibilidade
A solução deve:
7.1 Garantir alta disponibilidade do produto, permitindo que um servidor secundário
(como definido no item 1.2) assuma o controle dos processos e serviços em execução em
caso de falhas do servidor principal.
7.2 Permitir a execução de processos nos servidores sem interrupção em caso de falha de
comunicação com o servidor principal (master).
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SENADO FEDERAL
8. Relatórios
A solução deve disponibilizar as seguintes opções:
8.1 Histórico da execução de processos parametrizado por número de dias.
8.2 fuformações estatísticas sobre execução de processos.
8.3 Acesso ao log de mensagens da execução dos processos pela ferramenta.
8.4 Possibilidade de extração dos dados relativos à execução dos processos por períodos.
8.5 Facilidades de geração de informações e relatórios.
9. Compatibilidade

A solução deve ser compatível com:
9.1 Sistema Operacional Sun Solaris 10
9.2 Sistema Operacional Fujitsu Solaris 10
9.3 Sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux 6.0 e superiores
9.4 RDBMS ORACLE versão 10.2.0.4 e 11.2 Enterprise Edition
9.5 Windows 7.
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ANEXO ll - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE INFORMÁTICA- PRODASEN
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

SENADO FEDERAL, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o
n° 00.530.279/0004-68, doravante denominado SF e ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, pessoa jurídica com sede na Avenida Doutor Cardoso de Melo,
1460, andar 11, conjunto 114, Vila Olimpia, São Paulo- SP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° CNPJ-MF no 04.010.181/0001 -98, doravante denominada CONTRATADA e, sempre que
em conjunto referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente
TERMO, e,

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato SF N°~
celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é o
fornecimento de licenças perpétuas de uso do produto ASG-Zena, com serviços de
suporte e atualização de versão, inclusive para licenças perpétuas anteriormente
adquiridas pelo Senado Federal, migração dos procedimentos atualmente em produção
e treinamento, para a Secretaria Especial de Informática do Senado Federal, mediante
condições estabelecidas pelo SF;
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de
negócio, documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de
INFORMAÇÕES, que a CONTRATADA tiver acesso em virtude da execução contratual;
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
SF de que a CONTRATADA tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO,
respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES;
O SF estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES do
SF, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do
CONTRATO celebrado entre as PARTES.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo SF.

PARÁGRAFO PRIMEmO- A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo
e confidencialidade com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser
fornecidas pelo SF, a partir da data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente classificadas com
tratamento diferenciado pelo SF;
PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar
ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum
de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do SF;
PARÁGRAFO TERCEffiO - O SF, com base nos princípios instituídos na Segurança da
Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam
tratadas conforme a natureza de classificação informada pela CONTRATADA
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
I - Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a

revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES;
11 - Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao

presente TERMO;
Ill- Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do
Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram
qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de
tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil
para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
A CONTRATADA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente
para os propósitos da execução do CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer
cópia das INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso do SF;
PARÁGRAFO SEGUNDO - O consentimento mencionado no parágrafo anterior,
entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou duplicações para uso interno das
PARTES;
11{J
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se compromete a cientificar seus
diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial
das INFORMAÇÕES do SF;
PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA deve tomar todas as medidas necessárias à
proteção das INFORMAÇÕES do SF, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros,
exceto se devidamente autorizado por escrito pelo SF;
PARÁGRAFO QUINTO- Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e
quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do
CONTRATO;
PARÁGRAFO SEXTO - O presente TERMO não implica a concessão, pela parte
reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou
implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro direito
relativo à propriedade intelectual.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus
empregados e consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento;
CLÁUSULA QUINTA- DO RETORNO DE INFORMAÇÕES
Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade
exclusiva da parte reveladora, devendo a esta retomar imediatamente assim que por ela
requerido, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor a partir da
sua assinatura e enquanto perdurar a natureza sigilosa ou confidencial da informação,
inclusive após o término do CONTRATO.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a
imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações
em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO
firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou
omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo SF,
inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais
serão apuradas em regular processo admiriistrativo ou judicial.
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CLÁUSULA OITAVA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e
regulatória deste instrumento;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES,
relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS,
aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos e negociações
escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado
neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele
a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo com os
princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as
preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES do
SF;
PARÁGRAFO TERCEIRO- A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito
cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou
renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de Brasília, Seção Judiciária Federal do
Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas originadas
do presente TERMO.
E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela CONTRATADA, sendo em 2 (duas)
vias de igual teor e um só efeito.
Brasília,

de ~

de

20J6

ASG DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Bernardino Lage Carral
AdministradoriDiretor de Canais LATAM
RNEY349037 19
CPF: 230.427.198-71
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ANEXO 111- PLANILHA DE A V ALIAÇÃO DE TREINAMENTO
Curso:
Período:

farga Horária:

iJnstrutor(a):

~atrícula:

~luno(a):

INFORMAÇÕES
I.

A finalidade deste instrumento é avaliar o curso que você participou.

2.

O objetivo principal é verificar se o curso teve uma avaliação satisfatória.

3.

Solicitamos sua colaboração respondendo todas as questões formuladas.

Assinale apenas uma das graduações, observando as correspondências:

Conteúdo Programático

1

2

3

4

5

Material didático (apostilas, livros, exercícios, etc.)
Conteúdo da matéria apresentado durante o curso
Ordem e distribuição dos assuntos apresentados
Carga horária
Instrutor
Pomínio do assunto
!Facilidade em transmitir o conhecimento técnico (didática)
Clareza/objetividade em esclarecer dúvidas (didática)
!Relacionamento com os alunos
!Pontualidade
!Aproveitamento do tempo

/7
Assinatura:

/

/)(/,;f_/
(/

"

/

Bernardino Lage Canal

.. .~·"'".""tnr de Canais LAiA
RNEV34903719
CPF: 230.427.198 71
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