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ACORDO INTERSYSTEMS

ACORDQ que entre si celebram a INTERSYSTEMS DO
BRASIL LTDA., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, na Pra$a Professor Jose Lannes, 40-11° andar,
Cidade Mongoes, CEP: 04571-100 inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.233.883/0001-80, doravante denominada simplesmente
“INTERSYSTEMS", e COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP, com
sede no municipio de Taboao da Serra, Estado de Sao Paulo,
na Rua Agueda Gongalves, 240, Jd. Pedro Gongalves, CEP
06760-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.577.929/0001-35,
doravante denominada “PRODESP”.

Certifico que o conteudo
dasclausulas 1 (item 1.1) a
9 (item 9.1) das 2 (duas)
vias deste Acordo. com
folhas numeradas de 1 a 11
e seus Anexos e identico
ao do original examinado
pela Assessoria Juridica RAJ. anexo ao processo
n° 2021/02690.
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I - OBJETO

1.1.

Este Acordo estabelece as regras entre a PRODESP e a INTERSYSTEMS para uma
possivel oferta de contratagao futura, em um documento proprio e especifico, de
produtos e servigos desenvolvidos nas tecnologias “INTERSYSTEMS”, mediante os
termos e condigoes descritos neste instrumento, e seus anexos abaixo relacionados:
Anexo I - Termo de Ciencia e de Notificagao - Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo
Anexo II - Tabela de Produtos e Servigos
Anexo III - Termos e Condigoes (IRIS e FlealthShare)
Anexo IV - Suporte Tecnico
Anexo V - Termo de Adesao ao Acordo

1.2.

Os “produtos e servigos” INTERSYSTEMS, objeto do presente instrumento
compreendem a autorizagao da INTERSYSTEMS para o fornecimento de
Programas de softwares e servigos atraves de seus Parceiros e pertencentes a
INTERSYSTEMS ou os quais a INTERSYSTEMS esta autorizada a licenciar.
Os produtos e servigos autorizados compreendem:
a)

Licenga de Uso de Programa de Computadior: oireito de uso em carater
perpetuo ou temporario, conforme modelo ie lit enciamento do programa
contratado.
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b)

Manutengao de Licenga de Uso de Programa de Computador: direito de
atualizar continuamente a versao do programa de computador, respeitado o
prazo de vigencia contratado.

c)

Subscrigao de Licengas e SaaS: servigo de assinatura dos programas de
computador, acompanhados do direito de atualizagao de versao e suporte
tecnico, disponiveis para uso “on premise”, em nuvem privada da PRODESP
ou em nuvem publica elegivel pela INTERSYSTEMS.

d)

Suporte Tecnico: direito de receber suporte continue do programa de
computador, respeitado o prazo de vigencia contratado.

1.3.

A celebragao deste Acordo pelas partes nao implica em urn compromisso de compra
ou de venda de qualquer produto ou servigo neste instrumento especificado, e nao
acarretara qualquer obrigagao a qualquer das partes.

1.4.

Este Acordo estende-se a Administragao Publica Estadual e Municipal, Direta e
Indireta. Para os propositos deste Acordo, entende-se por Administragao Publica:
Secretarias, Autarquias, Fundagoes, Empresas Publicas, Empresas de Economia
Mista e outros orgaos ou entidades publicas, todos eles vinculados ao Governo
Estadual e Municipal no ambito do Estado de Sao Paulo, doravante referidos como
“CLIENTES".

1.5.

Os Produtos e Servigos discriminados neste Acordo serao contratados por meio de
instrumento(s) espectfico(s), denominado(s) Contrato(s) de Operacionalizagao do
Acordo ("Contratos de Operacionalizagao"), a serem assinados entre Parceiros,
Distribuidores ou Revendedores da INTERSYSTEMS e a PRODESP, nos termos da
Lei Federal n° 13.303 de 30 de junho de 2016 e suas alteragoes, os quais assumirao
perante a PRODESP todas as responsabiiidades ali ajustadas entre as Partes.

1.6.

A qualquer tempo, durante a vigencia do Acordo, caso a INTERSYSTEMS altere seu
modelo de negocio ou politicas referentes ao fornecimento de licengas e/ou servigos,
este(s) somente sera(ao) praticado(s) pela PRODESP apos sua analise e
concordancia em ate 60 (sessenta) dias.

1.7.

A PRODESP podera requerer condigoes adicionais para a entrega dos produtos e
prestagao dos servigos, por meio do(s) Contrato(^) ole Operacionalizagao.
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II ■ CONDIQOES COMERCIAIS
2.1.

2.2.

Os Produtos e Servigos da INTERSYSTEWIS especificados neste instrumento, em
conformidade com o item 1.2, terao seus pregos definidos em US$ (Dolar Norte
Americano), com os impostos incidentes, sendo que os descontos a seguir,
intrinsecos a assinatura deste Acordo (quadro abaixo), devem ser aplicados nas
Tabelas de Produtos e Servigos - Anexo II deste Acordo:
Volume de contratagoes
(acumulativos)

Descontos sobre valores da
Tabela de Produtos e Servigos

1

ate 100.000 US$

8%

2

de 100.000 a 299.999 US$

12%

3

a partir de 300.000 US$

15%

2.1.1.

Toda vez que o volume cumulative de contratagoes atingir urn novo nivel de
pontuagao, o novo patamar de desconto sera aplicado as contratagoes
imediatamente subsequentes, nao cabendo qualquer efeito retroativo as
contratagoes anteriormente realizadas.

2.1.2.

A aplicagao dos descontos cumulativos definidos no item 2.1 sera valido
durante a vigencia deste Acordo para todo e qualquer contratagao, seja urn
pedido individual decorrente de urn unico projeto tecnico ou do somatorio de
varies projetos.

Todos os Produtos e Servigos definidos no Anexo II com pregos em dolares norteamericanos, serao convertidos em moeda Real pela cotagao de cambio PTAX
(venda) emitida pelo Banco Centra! por ocasiao da efetiva contratagao, por meio do
Contrato de Operacionalizagao.

2.2.1.

2.3.

Nivel

Eventualmente, e a seu exclusive criterio, e com base em parametros
comerciais especificos e bem definidos, a INTERSYSTEMS atraves dos
seus parceiros comerciais, podera ofertar cotagao de cambio (previsto no
item 2.2) abaixo do cambio PTAX (venda), sempre com o objetivo de trazer
a melhor oferta para a PRODESP.

perpetuas correspondera a
A taxa de Manutengao e Suporte Tecnico das licen
22% (vinte por cento) do valor dos programas em vigor h epoca da aquisigao, sendo
este percentual aplicado sobre o valor ja deduzidos os cisscontos.
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2.4.

A INTERSYSTEMS compromete-se a conceder o(s) desconto(s) listado(s) no item
2.1 e subitens ao fornecedor do Contrato de Operacionalizagao, para os pedidos de
compra realizados pela PRODESP e/ou CLIENTES de qualquer Produto(s) ou
Servigo(s) listado(s) no referido Anexo II deste instrumento.

2.5.

Cabera ao Parceiro, Distribuidor ou Revendedor da INTERSYSTEMS, responsave!
por operacionalizar o Acordo INTERSYSTEMS, recolher todos os impostos cabiveis,
de acordo com a legislagao vigente, sejam eles Federais, Estaduais ou Municipals.
Nao cabera a INTERSYSTEMS cobrar da PRODESP e de seus Clientes quaisquer
outras taxas ou emolumentos.

2.6.

A Tabela de Produtos e Servigos - Anexo II contem informagoes do fabricante a
epoca da assinatura do Acordo e poderao ser atualizadas anualmente de forma a
refletir as atualizagoes segundo a politica mundial INTERSYSTEMS.

2.7.

A Tabela de Produtos e Servigos devera ser encaminhada por meio eletronico
(acordQS.prodesp@sp.gov.br), no formate original da INTERSYSTEMS e no formato
requisitado pela PRODESP (planilha Excel a ser apresentada durante a negociagao
deste Acordo).
2.7.1.

Toda e qualquer atualizagao da Tabela de Produtos e Servigos, a que titulo
for, devera minimamente vir acompanhada de uma justificativa (simples), urn
comparative entre tabela nova e a anterior demonstrando os produtos e/ou
servigos que foram inseridos ou removidos na nova lista, alem do percentual
(%) dos pregos majorados ou reduzidos.

2.8.

Sem prejufzo do efeito imediato aqui previsto, a PRODESP tera ate 60 (sessenta)
dias corridos para checagem, validagao e aplicagao das atualizagoes da lista de
produtos a partir do seu recebimento, podendo rescindir este Acordo, sem onus,
caso seja comprovado desequilibrio economico na prestagao do servigo aos seus
clientes.

2.9.

Caso a INTERSYSTEMS nao envie tabela(s) de prego(s) atualizada(s), serao
considerados os valores da ultima tabela recebida.

2.10. A INTERSYSTEMS disponibiliza a relagao d £6. seus produtos e servigos no 10°
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos Publicos de Sao Paulo, sob n° RTD4° TD-TL Talao: 19.855.608 de 12/11/2021.
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2.11. Nada neste Acordo afetara o direitoda INTERSYSTEMS de criare aplicar diferentes
listas de pregos e a vender diretamente aos usuarios finals no Brasil, estejam ou nao
localizados no Estado de Sao Paulo.
2.12. Os servigos de Suporte Tecnico serao sempre prestados pelo Parceiro que
formalizar o Contrato de Operacionalizagao, conforme disposigoes fornecidas pela
INTERSYSTEMS, descritas no Anexo IV.
2.13. Sempre que requisitado pela PRODESP, a INTERSYSTEMS devera disponibilizar
documentagao tecnica atualizada dos produtos, incluindo licenciamento e
funcionalidades, que poderao ser disponibilizados por meio de links na internet.
2.14. Os produtos e servigos que integram o Anexo II - Tabela de Produtos e Servigos,
objeto deste Acordo, durante a vigencia e sob as penas da lei, poderao ser instalados
mediante negociagao e previo aviso para fins de testes, avaliagao e migragao, por
um period© nao maior que 90 (noventa) dias corridos, sem custo adicional.
2.15. Como parte integrante das ofertas para este Acordo, a INTERSYSTEMS oferecera
sem onus adicional, orientagdes em apoio aos Projetos Tecnicos da PRODESP, 01
(um) Workshop por trimestre e 01 (um) evento denominado Intersvstems Day por
trimestre (nos temas de interesse ou naqueles que venham a substitui-los), bem
como Treinamentos on-line nos temas de interesse a qualquer tempo, durante a
vigencia do Acordo.
2.16. Mediante solicitagao da PRODESP, a INTERSYSTEMS devera ministrar 2 (dois)
treinamentos ao ano durante a vigencia deste Acordo, de forma presencial ou a
distancia, em horarios e datas mutuamente acordados, sem onus adicional para a
PRODESP, conforme razoavelmente necessario, para orientagao, entendimentos e
esclarecimentos das aplicabilidades das suas tecnologias no(s) ambiente(s) da
definidos pela PRODESP, uso em projetos, arquitetura, “sizings”, “tunning”, uso
correto dos seus produtos, tabelas de pregos, nomenclaturas, licenciamentos, entre
outros.
2.17. A INTERSYSTEMS, a seu exclusive criterio, podera ofertar descontos adicionais
para cada pedido de compra de qualquer produto ou servigo listado no Anexo II,
concedidos por meio do(s) Contrato(s) de Operacionalizagao realizado(s) pela
PRODESP e/ou entidades aderentes ao Acordo.
2.18. Havendo promogao oficial dos produtos e/ou servigos objeto deste Acordo no
mercado brasileiro, no momento da atestagao da/farUra correspondente ao mes civil,
e os pregos praticados na promogao, caso sejarri menores que os pregos faturados,
a PRODESP pagara os da promogao.
.
\
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2.19. Na eventualidade de descontinuidade (fim de vida util: EOL - End of Life e EOS End of Support) dos produtos e servipos previstos neste Acordo, a INTERSYSTEMS
devera manter os servigos de manutengao e suporte tecnico pelo prazo minimo de
12 (doze) meses contados a partir do comunicado de sua descontinuidade, bem
como comunicar a PRODESP do fato, por meio de oficio.
2.20. Mediante assinatura de Contrato de Operacionalizagao proprio, a PRODESP podera
utilizar os produtos e servigos previstos neste Acordo para suas necessidades ou
prestagao de servigos aos seus CLIENTES (orgaos ou entidades publicas da
Administragao Direta e indireta, vinculados ao Governo Estadual e Municipal do
Estado de Sao Paulo).
2.21. Este Acordo nao contempla aquisigao de hardwares, appliances, alocagao de mao
de obra (banco de horas, pontos de fungao), fornecimento de servigos profissionais,
tais como, apoio tecnico especializado, suporte premium, suporte tecnico
especializado, desenvolvimento, customizagao, implementagao, integragdes
sistemicas, entre outros.

Ill - AUDITORIA
3.1.

A INTERSYSTEMS, a seu criterio, podera realizar uma auditoria nas instalagoes dos
CLIENTES que adquirirem seus produtos e servigos em ate urn ano do termino da
vigencia, para fins de verificagao, respeitadas as seguintes premissas:
a) O levantamento para fins de Auditoria sera previa e formalmente comunicado
a PRODESP e/ou cliente com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedencia;
b) A realizagao podera ser feita de comum acordo e com o menor impact©
possivel nas operagoes cotidianas da PRODESP e/ou cliente;
c) O trabalho da INTERSYSTEMS nas dependencias da PRODESP e/ou cliente
sera acompanhado por pessoas indicadas pela PRODESP e/ou cliente;
d) Nao sera permitido o uso de agentes de rede e assemelhados (ou seja, a
instalagao de programas para a realizagao de tal auditoria), estranhos ao
ambiente PRODESP e/ou cliente, para coleta de informagbes;
e) Os dados e todo o levantamento obtidp serao tratados com sigilo absolute
sujeito aos termos da Clausula VI;
f)

Os custos decorrentes dos recursos alocapos\pela CONTRATANTE nas
atividades inerentes a auditoria serao negociados\previamente.
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IV - GARANTIAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
4.1.

A INTERSYSTEMS garante que os programas licenciados para a PRODESP
operarao, em todos os aspectos essenciais, da forma descrita na respectiva
documentagao, durante 90 (noventa) dias apos Ihe terem sido entregues (midia fisica
e/ou download eietronico). A INTERSYSTEMS garante tambem que o suporte
tecnico e os servigos serao prestados de maneira profissional, consistente com os
padroes usuais do mercado. A PRODESP deve notificar a INTERSYSTEMS sobre
quaisquer deficiencias na garantia dos servigos, dentro de 90 (noventa) dias
contados da data da ativagao ou instalagao do produto e/ou servigo defeituoso.

4.2.

Para qualquer descumprimento das garantias mencionadas no item 4.1, a
INTERSYSTEMS se responsabilizara por:
a) reparar o software contratado ou ofertar solugao alternativa;
b) substituir o software
funcionaiidade;
c)

por outro

substancialmente

com

a

mesma

rescindir a contratagao e reembolsar a PRODESP e/ou Orgao Aderente
(conforme o caso) pelo valor integralmente pago, corrigido pela variagao do
indice IPC-FIPE ou na extingao deste, por outro indice que venha a substituilo porforga de lei;

d) As garantias acima nao se aplicam, especificamente a defeitos resultantes
de acidentes, abuso, reparo, modificagoes ou melhoramentos nao
autorizados ou aplicagao incorreta ou quando as licengas nao forem
instaladas nos ambientes e versdes para as quais foram especificamente
desenhadas, em desconformidade com a respectiva documentagao.
4.3.

O Acordo nao transfere a PRODESP ou terceiros nenhum direito de propriedade
intelectual ou tecnologia, seja da INTERSYSTEMS ou de terceiros - como direitos
autorais, patentes, segredos comerciais, marcas registradas e outros direitos de
propriedade intelectual -, nao concede a qualquer das Partes qualquer direito de
fazer, usar ou vender tecnologia fornecida pela outra Parte de qualquer forma ou
para qualquer fim que nao expressamente permitido pelas limitagoes e restrigoes da
licenga aplicavel, tampouco impede ou restringe o uso de qualquer dessas
tecnologias por seu respective proprietario para adiftquer fim. A tecnologia fornecida
para uso por qualquer das Partes continuara cpma propriedade exclusiva de sua
proprietaria, ou seja, da INTERSYSTEMS.
\
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4.4.

Na hipotese de terceiro ajuizar demanda contra a PRODESP alegando que um
Produto ou Servigo da INTERSYSTEMS {ou por ela licenciados), adquirido sob este
Acordo infringe patente ou direito autoral, a INTERSYSTEMS concorda em defender
o Cliente contra tal demanda, sob as condi$bes de que o Cliente imediatamente (i)
notifique a INTERSYSTEMS por escrito da demanda, (ii) fornega as informagoes
solicitadas pela INTERSYSTEMS, e (iii) permita que a INTERSYSTEMS controle, e
com ela coopere, a condugao da defesa e realizagao de acordo, incluindo-se
esforgos para mitigagao de perdas. A INTERSYSTEMS nao tern qualquer
responsabilidade por reclamagbes baseadas, total ou parcialmente (i) Produtos Nao
INTERSYSTEMS, itens nao fornecidos pela INTERSYSTEMS ou (ii) violagao da lei
ou de direitos de terceiros por conteudo, materiais, designs, especificagoes do
Cliente ou uso e de um release ou versao nao atual de Produto INTERSYSTEMS
quando tal reclamagao pudesse ser evitada pelo uso de um release ou versao atual
do Produto INTERSYSTEMS.

V - PRAZO DE VIGENCIA

5.1.

Este acordo permanecera em vigor por 60 (sessenta) meses a partir da data de sua
assinatura.

5.2.

Este Acordo podera ser rescindido por quaisquer das partes na hipotese de a outra
descumprir o disposto neste instrumento e deixar de sanar referido descumprimento
em 30 (trinta) dias a partir do recebimento de notificagao por escrito da parte
inocente.

5.3.

A rescisao deste Acordo nao implicara no termino ou rescisao dos produtos ou
servigos contratados pelos instrumentos de operacionalizagao decorrentes deste
Acordo.

5.4.

Este Acordo sera considerado extinto em caso de falencia, a partir da data do pedido
de falencia, conforme legislagao aplicavel.

VI - SIGILO

6.1.

As Partes estao obrigadas a manter sigilo absolute em relagao aos dados e
informagoes obtidas de qualquer forma ou fornecidas pela outra Parte ou pelo
Cliente, e nao divulgara, copiara, fornecera, nem mencionara as referidas
informagoes a terceiros, bem como a qualquer/p^ssoa direta ou indiretamente
relacionada a Parte (exceto o Cliente) durante aA/igemcia deste acordo e apos seu
termino por 20 (vinte) anos, uma vez que tais infortnagb ^s pertencem exclusivamente
a Parte.
\
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VII - RESPONSABILIDADES
7.1.

Uma vez que este acordo nao objetiva o estabelecimento de urn relacionamento
comercial entre as partes, fica entendido que a PRODESP e Entidades Aderentes,
terao que cumprir com toda e quaisquer leis de licitasoes aplicaveis do Brasil, de
forma a contratar os produtos e/ou serviqos da INTERSYSTEMS.

7.2.

Considerando que a INTERSYSTEMS, seus Parceiros, Distribuidores e
Revendedores sao entidades legais nao relacionadas, a PRODESP / CLIENTE por
este instrumento expressamente reconhece que a INTERSYSTEMS nao podera ser
considerada responsavel perante a PRODESP, o Cliente ou qualquer terceiro por:
(a) quaisquer agoes ou omissoes dos Distribuidores e Revendedores da
INTERSYSTEMS, (b) qualquer descumprimento do(s) contrato(s) de
operacionalizagao do acordo; (c) qualquer violagao a lei de licitagoes ou quaisquer
outras leis aplicaveis; (d) quaisquer produtos e servigos adicionais fornecidos pelos
Distribuidores ou Revendedores.

7.3.

Nem os Distribuidores, nem os Revendedores poderao vincular ou assumir
obrigagoes em nome ou por conta da INTERSYSTEMS de qualquer forma, seja
atraves do(s) Contrato(s) de Operacionalizagao do Acordo ou qualquer outro
documento.

7.4.

No que diz respeito as obrigagoes contratuais e limitagao de responsabilidades
aplicar-se-a a Legislagao Brasileira.

VIII - DISPOSIQOES GERAIS
8.1.

Este acordo reflete o entendimento integral entre as partes a respeito do assunto ao
qual se refere, e prevalece sobre quaisquer outros contratos anteriores, bem como
incorpora todas as discussoes e negociagoes entre as partes, tanto anteriores quanto
concomitantes a assinatura deste instrumento.

8.2.

A INTERSYSTEMS garantira a seus Parceiros, Distribuidores e Revendedores que
todo e qualquer Produto ou ServigcflNTERSYSTEMS comercializado, referido no
presente instrumento, cumpra oom \a respective especificagao contida na
documentagao que o acompanha. /
\
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8.3.

Este acordo obriga as partes e seus herdeiros e sucessores, a qualquer tltulo, tanto
universal quanto singular.

8.4.

Este acordo somente podera ser alterado atraves de um aditamento assinado por
ambas as partes.

8.5.

Este Acordo nao podera ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, por nenhuma
das partes sem o consentimento previo e por escrito da outra parte.

8.6.

As partes chegaram a um acordo em relapao a este instrumento como partes
independentes. Nenhuma das partes tera qualquer poder para obrigar ou representar
a outra parte. Nenhum dispositive deste acordo podera ser interpretado de forma a
implicar uma parceria, sociedade, “joint venture”, representagao comercial ou
qualquer outro relacionamento entre as partes alem do disposto neste instrumento.

8.7.

Em hipotese alguma, a omissao ou tolerancia de qualquer parte em exigir o estrito
cumprimento das disposigdes acordadas neste instrumento, ou no exercicio de
qualquer direito decorrente deste acordo constituira uma novagao, transagao ou
renuncia, nem afetara o direito de referida parte, a qualquer tempo, de exigir o
cumprimento das provisoes e/ou exercer de seus direitos.

IX - FORO
9.1.

6?
.( PRCMAlv
3^

Este acordo sera regido pela legislagao brasileira. As partes elegem o foro da cidade
de Taboao da Serra para dirimir quaisquer duvidas ou disputas deste decorrente,
com a renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram este ACORDO em 2 (duas)
vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.

Taboao da Sena, 2b de

de 2021.

Carlbs Andrf laria de Arruds
Diretor yresdent

liretor Mwm so Ottetfio

rIA DE PROCESSAIVIENTO DE DADOS DO
COM
ESTAt)0>C)E
PAULO ■ PRODESP

CARLOS ALBERTO

| Assinadode forma digital por
CARLOS ALBERTO

MARCICANO:00169522\MARCICANO:00169522865
A—*

865

6

Dados: 2021.11.23 12:02:06 -OB’OO’

INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.

Testemunhas:

IV'r^Lbvis DE SOUZA BRITO
Matr. 7.813-0
tsjsclalists 8apert* Gcet&j-GSC

0^%
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram este ACOROO em 2 (duas)
vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.

Taboao da Serra,

de

de 2021.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTAOO DE SAO PAULO - PRODESP

l

L Asslnadode forma digital por
CARLOS ALBERTO
< CARLOS ALBERTO
MARCICANO:00169522
i^MARClCANOOO J69522865
Dadds: 2021.11.23 1 2X)2fl6 -03*00.1
865
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.
i

Status de validagao da assinatura
4^ . A assinatura eVALIDA, assinada por CARLOS ALBERTO MARCICANO:00169S22865
—(5
^cam@irko.com.br>.
- Os documento nao foram modificados apos a aplicagab da assinatura.
- A identidade do assinante e valida.

Propriedades de assinatura...

5 pRor/iX?
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Fechar
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ANEXOI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAQAO
(Contratos)
CONTRATANTE: Cia. de Processamento de dados do Estado de Sao Paulo - PRODESP
CONTRATADO: Intersystems do Brasil Ltda.
CONTRATO N° PR0.00.7830
OBJETO: Acordo Intersystems de Produtos e Services
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email:(*)
Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coptas das manifestagoes de
interesse, Despachos e Decisoes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
c) alem de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisoes que vierem a ser
tornados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislative, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao,
a contagem dos prazos processuais, conforms regras do Codigo de Processo Civil;
d) as informagoes pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no modulo
eletronico do “Cadastre Corporative TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugoes n° 01/2020, conforms ‘'Declaragao(6es) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);
e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFiCADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequents publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

d/ ZOti

Taboao da Serra,^ de
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO / ENTID,

Nome: Carlos Andre de Maria de Arruda
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 264.722.698-90
Carlos \ndr4deWwadeffrud?
(Oireto//restm?fte»J
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RESPONSAVEL PELA AUTORIZACAO DA CONTRATACAO:
Nome: Carlos Andre de Maria de Arruda
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 264.722.698-90

deWruda
Cartos; n lr$
5 etof Pralsiaate

Assinatura:

Nome: Douglas Viudez
Cargo: Diretor de Operagoes
CPF: 010.984.048-82

lirei or de Operates

Assinatura:

V

Nome: Izabel Camargo Lopes Monteiro
Cargo: Diretora Administrative Financeira
CPF: 076.716.038-05

rr^
Izabel Camargo
Oireiora

Assinatura:

:eiro
Financeira.

Nome: Murilo Mohring Macedo
Cargo: Diretor de Servigos ao Cidadao
CPF: 366.502.738-13

Servicosfoo Cidodoo

Assinatura:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O ACORDO:

Pelo Contratante: Companhia de Processamento de dados do Estado de Sao Paulo - PRODESP
Nome:
Cargo:

3>\fcferr<3./2»

(vTC-S'

CPF:

Cariol-M
Dl! ir

Assinatura:

Nome:

iriaV® Arruda
lente

17

^AAC4,t>o

Cargo:

CPF:

Assinatura:

rVturiloMcicedu
Diretor de
' '•''/iro<; ao Cidadao
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Pela Contratada: INTERSYSTEMS do Brasil Ltda.

Nome: Carlos Alberto Marcicano
Cargo: Administrador
CPF: 001.695.228-65

CARLOS ALBERTO

i Assinado de forma digital por

MARCICANO:0016952^^^>^Q^0Ro1°g522865
Assinatura:

Q

%

\& w C,’^
\<>
38
v

2865

Dados: 2021.11.23 12:01:14 -03’00'

c
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Pela Contratada: INTERSYSTEMS do Brasil Ltda.

Nome: Carlos Alberto Marcicano
Cargo: Administrador
CPF: 001.695.228-65

j CARLOS ALBERTO
MARCICANO:0016952

Asslnado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
ARCICANOiOOl 69S2286S
Dado's: 2021.11.2312:01:14 -OB’OO'

]

h

2865

Assinatura: L

Status de validate da assinatura
^ . A assinatura e VALIDA assinada por CARLOS ALBEfTTO MARCICANO:00169522S65
~©
■<cam@irko.com.br>.
- Os documento nao foram modificados apos a aplicagao da assinatura.
• A identidade do assinante e valida.

Propriedades de assinatura...

Fechar
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) Facultative. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego eletronico.
Nota: Modelo publicado pelo TCESP no DOE de de 22/09/2020.
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ANEXO II
TABELA DE PRODUTOS E SERVIQOS

Modeio de aquisigao IRIS Server
Valores em Polar Americano, com Impostos
COD

PRODUTO

METRICA

VALOR OP

4 Processadores

94.088

IRIS-OPNP

InterSystems IRIS Server

IRIS-OP-HD

InterSystems
IRIS
(Homologagao e Desenv.)

2 Processadores

47.044

IRIS-OPNPSUTA

InterSystems IRIS Server Suporte e
4 Processadores
atualizagao anual

20.699

InterSystems IRIS Server Suporte e
IRIS-OP-SUTAatualizagao anual (Homologagao e 2 Processadores
HD
Desenv.)

10.350

IRIS-AS-OPNP

InterSystems IRIS Advanced Server 4 Processadores

141.132

IRIS-AS-OPHP
IRIS-ASOPNP-SUTA

InterSystems IRIS Advanced Server
2 Processadores
(Homologagao e Desenv.)
InterSystems IRIS Advanced Server
4 Processadores
Suporte e atualizagao anual
InterSystems IRIS Advanced Server
Suporte e atualizagao anual 2 Processadores
(Homologagao e Desenv.)_______

IRIS-AS-OPSUTA-HD

Server

70.566
31.049
15.525

Modelo de aquisigao IRIS for Health
Valores em Polar Americano, com Impostos
COD
IRIS4F-OPNP
IRIS4F-OP-HD
IRIS4F-OPNPSUTA

PRODUTO

METRICA

InterSystems IRIS4F Server

4 Processadores

InterSystems
IRIS4F
Server
2 Processadores
(Homologagao e Desenv.)
InterSystems
IRIS4F
Server
4 Processadores
Suporte e atualizagao anual______

VALOR OP
94.088
47.044
20.699
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IRIS4F-OPSUTA-HD
IRIS4F-ASOPNP
IRIS4F-AS-OPHD
IRIS4F-ASOPNP-SUTA
IRIS4F-AS-OPSUTA-HD

InterSystems
IRIS4F
Server
Suporte e atualiza?ao anual
(Homologagao e Desenv.)
InterSystems IRIS4F Advanced
Server
InterSystems IRIS4F Advanced
Server (Homologagao e Desenv.)
InterSystems IRIS4F Advanced
Server Suporte e atualizagao anual
InterSystems IRIS4F Advanced
Server Suporte e atualizagao anual
(Homologagao e Desenv.)_______

2 Processadores

10.350

4 Processadores

141.132

2 Processadores

70.566

4 Processadores

31.049

2 Processadores

15.525

Modelo de subscrigao (aluguel) IRIS Server

COD
IRIS-SCNP
(anual)
IRIS-SC-HD
(anual)
IRIS-AS-SCNP
(anual)
IRIS-AS-SCHD (anual)

Valores em Polar Americano, com Impostos
VALOR
METRICA
SUBSC

PRODUTO
InterSystems IRIS Server

4 Processadores

32.935

2 Processadores

16.468

InterSystems IRIS Advanced Server 4 Processadores

49.402

InterSystems IRIS Advanced Server
2 Processadores
(Homologagao e Desenv.)_______

24.701

InterSystems
IRIS
(Homologagao e Desenv.)

Server

Modelo de subscrigao (aluguel) IRIS for Health

COD
IRIS4F-SCNP
(anual)
IR1S4F-SC-HD
(anual)
IRIS-AS-SCNP
(anual)
IRIS-AS-SC-HD
(anual)

Valores em Polar Americano, com Impostos
VALOR
METRICA
SUBSC

PRODUTO

InterSystems IRIS4F Server

4 Processadores

InterSystems
IRIS4F
Server
2 Processadores
(Homologagao e Desenv.)
InterSystems
IRIS
Advanced
4 Processadores
Server
InterSystems IRIS4F Advanced
2 Processadores
Server (Homologagao e Desenv.)

32.935
16.468
49.402
24.701
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Modelo de subscrigao (aluguel) IRIS Advanced Analytics

COD

Valores em Polar Americano, com impostos
VALOR
METRICA
SUBSC*

PRODUTO

IRIS-AANP
4 Processadores
Advanced Analytics
(anual)
IRIS-AANP
Advanced Analytics (Homologagao e
2 Processadores
(anual)
Desenv.)_________ ___________
*Adicionados a licenga InterSystems IRIS locada.

24.700
12.350

Modelo de aquisigao HealthShare
Valores em Polar Americano, com Impostos
COD

Vidas

Valor US

HS-500 OP

500.000

535.987

HS-500 SUTA (anual)

500.000

117.917

HS-10000K OP

10.000.000

10.719.725

HS-10000K SUTA (anual)

10.000.000

2.358.339

Modelo de subscrigao (aluguel)
Valores em Polar Americano, com Impostos
COD
HS-500 SUBSC (anual)
HS-10000K SUBSC (anual)

Vidas

Valor US

500.000

262.944

10.000.000

5.258.874

(
3/3

tiff
%

e s-i

PA

Rua Agueda Gonsalves, 240 - Taboao da Serra - SR - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondencia: Caixa Postal 04 - Taboao da Serra - SP - CEP 06754-970
\vw\v.prodesi>.sr>.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

A

Prodesp
Sm

o future.

SAO

ULO

GOVEPNOOO ESTADO
|

GcWrm

PR0.00.7830
ANEXO Ml
TERWIOS E CONDIQOES
Os Termos de Condigoes das Licen^as e Suporte Tecnico dos Produtos e Servigos da
INTERSYSTEMS estao apresentados nos sites a seguir:
a)

Licengas e Suporte (EULSA - End User License and Support Agreement)
www.intersvstems.com/EULSA

b) Produtos IRIS
https://www.intersvstems.com/br/resources/detail/supportina-vour-businessmatters-intersvstems-worldwide-response-center-wrc-4/
https://www.intersvstems.com/IIPTCPT
https://www.intersvstems.eom/br/produtos/iris-intersvstems-data-platform/l
https://www,intersvstems.com/br/produtQs/iris-intersvstems-data-platform/#como-eutilizado
https://www.intersvstems.com/products/intersvstems-iris/data-management/
c)

Produtos IRIS for Health
https://www.intersvstems.com/br/resources/detail/supportinq-vour-businessmatters-intersvstems-worldwide-response-center-wrc-4/
https://www. intersvstems.com/l IPTCPT
https://www.intersvstems.com/br/produtos/intersvstems-iris-for-health/
https://www.intersvstems.com/resources/detaii/intersvstems-iris-for-health/

d)

Produtos HealthShare
https://www.intersvstems.com/br/resources/detail/supportina-vour-businessmatters-intersvstems-worldwide-response-center-wrc-4/
https://www.intersvstems.com/HTCPT
https://www.intersvstems.com/products/healthshare/
https://www.intersvstems.eom/products/healthshare/#what-sets-healthshare-apart
https://www.intersvstems.eom/products/healthshare/#products
https://www.intersvstems.eom/products/healthshare/#managed-services
https://www.intersvstems.eom/products/healthshare/#manaqed-services
https://www.intersvstems.com/products/healthcare-standards-certifications/
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ANEXO IV
SUPORTETECNICO

Plataforma de Suporte - interSystems Worldwide Response Center (WRC)
(https://www.intersvstems.com/br/resources/detail/supporting-vour-business-mattersintersvstems-worldwide-response-center-wrc-4/)
Nivels de Severidades:
a)

CRISE: Aten^ao 24 boras e prioridade corporativa
Notificagao imediata para todos os gerentes seniores cabiveis

b)

ALTA: Solugao necessaria no mesmo dia
Notificagao automatizada imediata para a gerencia senior

c)

MEDIA: Solugao necessaria na mesma semana
Notificagao automatizada imediata para a gerencia do WRC

Os clientes podem fazer logon e acompanhar o andamento das solicitagoes usando o WRC
Direct, servigo de suporte baseado na web. O WRC Direct permite:
Abrir novas solicitagoes
Ver todas as agoes de investigagao
Adicionar informagoes e comentarios sobre uma solicitagao
Consultar informagoes estatisticas sobre o seu historico de chamadas de suporte
Encerrar solicitagoes e enviar comentarios sobre o processo de suporte
Analisar arquivos de patch adhoc
Monitorar solicitagoes de alteragao de software
Baixar versdes atuais de produtos
Participar em testes de campo
Sites relevantes para consultas:
a)

WRC Direct
wrc.lnterSvstems.com

b)

Comunidade de Desenvolvedores
communitv.lnterSvstems.com

c)

Servigos Educacionais
learninq.lnterSvstems.com
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ANEXO V
Termo de Adesao ao Acordo
O presente Acordo foi firmado entre a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP, com sede na Cidade de Taboao da Serra, estado de Sao
Paulo, na Rua Agueda Gongafves, 240 - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.577.929/0001-35 e a
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
na rua Arquiteto Olavo Redig de Campos n° 105, EZ Towers, Vila Sao Francisco, CEP: 04711-904
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.377.938/0001-04, doravante designada simplesmente
“INTERSYSTEMS”, ou CONTRATADA conforme a documentagao que acompanha o instrumento.
CONSIDERANDO:
Que a INTERSYSTEMS 6 fabricante e proprietaria de diversos Produtos e Servigos e Ofertas de
Produtos e Servigos utilizados no Estado de Sao Paulo, Produtos e Servigos estes que sao
licenciados em volume para certos segmentos e clientes, por meio de urn modelo indireto de
comercializagao.
Que, pelo presente Termo de Adesao ao Acordo INTERSYSTEMS - PRODESP, o <6rgao
aderente> acata totalmente as condigoes gerais por meio das quais podera assinar os distintos
instruments contratuais especificos para o licenciamento particular e futuro de quaisquer dos
Produtos e Servigos INTERSYSTEMS;
Que a assinatura e celebragao deste Termo de Adesao ao Acordo INTERSYSTEMS nao obriga,
direta ou indiretamente, o <6rgao aderente> a celebrar qualquer contrato de fornecimento de
Produtos e servigos para a aquisigao ou fornecimento com a INTERSYSTEMS e mantem sua
liberdade de utilizar outros instruments para contratagao de Produtos e Servigos INTERSYSTEMS,
respeitada a iegislagao em vigor;
Que a INTERSYSTEMS alem do modelo direto de vendas, tambem adotou no Brasil o chamado
modelo indireto de vendas, por meio do qual os atos comerciais relatives ao licenciamento em
volume dos Produtos e Servigos e Ofertas de Produtos e Servigos INTERSYSTEMS sao realizados
por Revendas e Distribuidores INTERSYSTEMS, independentes e autonomos e que, portanto, cabe
ao <6rgao aderente> ao Acordo selecionar atraves de licitagoes publicas, os Fornecedores
INTERSYSTEMS responsaveis pelo fornecimento das modalidades de contratos de licenciamento
nele constantes, as quais levarao em consideragao os tributos aplicaveis, ousts e outros elements
para, a seu criterio, compor os pregos a serem praticados.
Resolvem nesta data celebrar o presente termo de adesao ao Acordo INTERSYSTEMS-PRODESP,
acordando em respeitar as clausulas e condigoes constantes naquele document. Nos lugares e
datas indicados em cada caso, assinam-se 3 (tres) vias de urn mesmo teor e a urn unico efeito.
Nome: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA.
Tltulo:

CARLOS ALBERTO

^ Assinadodeformadigital por

Assinatura: MARCICANO:001695228^“™ra5MS6S
65

Data:

Dados: 2021.11.23 12:00:35-OSW

Nome: <ORGAO ADERENTE>
Titulo:
Assinatura:

Data:

1/1
Rua Agueda Gonsalves, 240 - Taboao da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX)
Correspondencia: Caixa Postal 04 - Taboao da Serra - SP - CEP 06754-970
wu w.prodesp.sn eov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

'5
02$

