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Acordo Internacional IBM
Pelo presente instmmento particular, de um lado a COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS D0 ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP, com sede no municipio de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, à Rua Agueda Gonçalves nº 240, inscrita no C.N.P.J. do M.F. sob
n.“ 62.577929/0001-35. doravante designada simplesmente Cliente, e
de outro lado a empresa

IBM BRASIL

—

INDÚSTRIA MÁQUINAS E

SERVIÇOS LTDA.. por si. com sede na Av. República do Chile, 330 —
11“ e 12° And — BI.1- Salas 1101/1201 — BI. 2 - Salas 1101/1201 - Cep:
20.031-170 — Centro — Rio de Janeiro RJ. inscrita no C,N.P.J. do MF.
sob n,” 33.372.251/0001-56. por seus representantes legais ao ﬁnal

-

designados e assinados. doravante designada simplesmente IBM, tem
entre sijusto e contratado o presente Acordo IBM de produtos e serviços
(denominado “Acordo'), mediante as cláusulas e condições constantes
nas páginas seguintes, que mutuamente aceitam e outorgam. a saber
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das cláusulas

1

(item 1.1) a

9 (item 9.1) das
vias

2 (duas)

deste Acordo,

folhas numeradas de
e seus Anexos

com
a 11

1

é idêntico

ao do original examinado
pela Assessoria .lurldica
PAJ,

—

anexo ao processo

nª 2021/02483,

"ªa: “S

."ª'" o ;

..
m -,7+.
"
.

“d'-Mªm
.
ion bªº
-

listª-'"

ACORDO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EM NUVEM
Considerando:
i.

Que o Estado de São Paulo tem necessidades de sistemas de informação e programas de
informática em concordância com o volume de cada Secretaria de Governo. assim como

qualquer outro ente da Administração Pública Estadual;
ii.

Que por esta razão. em diferentes exerclcios financeiros, ocorreram diversas licitações e
contratações de acordo com a legislação aplicável, o que resultou na aquisição e renovação
de determinados produtos e serviços IBM:

iii.

Que o presente acordo busca apenas estabelecer as condições gerais para a contratação e
manutenção de produtos e serviços IBM, por meio das quais o Estado de são Paulo poderá

futuramente ﬁrmar. mediante o devido processo público de compras. instrumentos contratuais
especificos para o licenciamento de cada produto ou serviço;
iv.

Que os beneficios previstos neste instrumento poderão ser aplicáveis, de acordo com a
oportunidade e conveniência de cada entidade pública. em todo o âmbito do Poder Executivo
do Estado de São Paulo. podendo ainda haver a adesão pelo Poder Legislativo elou pelo

Poder Judiciário, nas condições dos respectivos instrumentos legais que regulam suas
CONDIÇÓES, CLÁUSULAS E COMPETENCIAS:
v.

Que a assinatura e celebração deste Acordo não obriga, direta ou indiretamente. o Estado de
São Paulo ou qualquer dos órgãos ou entes que integram a administração pública do Estado
de São Paulo a celebrar qualquer contrato de licença ou serviço para a aquisição ou

fornecimento com a IBM:
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vi.

Que a PRODESP e empresa que integra a administração pública estadual e foi criada para
atender as necessidades do Estado de São Paulo e seus entes nas áreas da Informática,

Processamento de Dados e Tratamento da Informação;
Resolvem nesta data celebrar o presente memorando de entendimentos, de acordo com as cláusulas e
condições seguintes e seus respectivos Anexos,

I —

1.1.

OBJETO

0

presente Acordo objetiva viabilizar a contratação por meio de documento especmco e próprio,
observando-se os preceitos da Lei No. 13303. de produtos e serviços da IBM pela PRODESP (ou

órgão aderente). de acordo com os termos e condições deste acordo e termos de licenciamento
aplicáveis. observada sempre a legislação vigente aplicável.

Anexo I -Termo de Ciencia e de Notificação Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Anexo II -Termo de Adesão ao Acordo
Anexo III

Suporte & Subscrição (S&S) de Software IBM
Anexo IV Contrato Internacional de Licença para Avaliação de Programas
Anexo V — Contrato Internacional Passport Advantage (IPPA)
—

—

Anexo VI -Acordo Internacional de Licenciamento de Programa (IPLA)
Anexo VII — Licença de Subscrição
Anexo VIII

- Contrato de Serviços em Nuvem (CSA)

Anexo IX — Termos de Uso - Termos Gerais para as Ofertas de Nuvem
Anexo X — Descrição de Serviço — IBM Cloud (Nuvem Pública)
Anexo XI —Anexo para Soluções Integradas para Senriços em Nuvem
Anexo XII — Segurança de Dados e Princlpios de Privacidade da IBM
Anexo XIII Regras de Conlidencialidade de Informações

-

Anexo XIV — Tabela de Produtos PPA, Preços e Serviços em Nuvem IBM
1.2.

0 objeto deste Acordo compreende:

(i) Licença de Uso dos Programas de Computador em que a IBM
é titular ou de que está autorizada a licenciar. (ii) Subscrição & Suporte de Software IBM, e; (iii) Serviços
em Nuvem IBM.

1.2.1.

Este Acordo compreende termos e condições previstos no Contrato Internacional Passport

Advantage (PPA). no International Program License Agreement (IPLA) e no Contrato de
Serviços em Nuvem (CSA). Condições adicionais, que venham e complementar e/ou substituir
estes durante a vigência do Acordo. poderão ser praticadas após avaliação e concordância
pelas partes envolvidas. Na hipótese de não concordancia do contratante, este Acordo será
rescindido conforme condições previstas na cláusula 6.2.
1.2.2.

Os serviços de nuvem e seus recursos estão descritos em Documentos de Transação (T D),
que deverão ser fornecidos a PRODESP (ou órgão aderente) pela IBM ou sua Revenda

(através do Contrato de ºperacionalização) quando houver avaliação e estudo de projetos ou
demandas. conforme produtos e serviços envolvidos, nas condições do Item 211
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1.3.

A assinatura do presente Acordo pelas partes não implica em compromisso de aquisição de qualquer
produto ou serviço especiﬁcado neste instrumento e não gerará quaisquer obrigações para nenhuma
das partes ate que um contrato especifico seja assinado.

.4.

Este Acordo poderá, mediante ciência entre as partes, estender-se à Administração Pública Estadual
e Municipal do Estado de São Paulo. mediante a assinatura do Termo de Adesão ao Acordo (Anexo

1

II). Entende-se por Administração Pública: Secretarias. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e

outros órgãos ou entidades públicas. todos vinculados ao Governo Estadual e Municipal do Estado de
São Paulo,
Os produtos e serviços objetos deste Acordo serão contratados por meio de instrumento (s) especifico
(s) denominado (s) Contrato (5) de Operacionalização do Acordo, nos termos da Lei Federal nº 13.303

1 .5.

de 30 de junho de 2016 e suas alterações.
1

A IBM proverá instalações e outros recursos necessários para processamento dos serviços em nuvem
da PRODESP aos seus Clientes (ou órgão aderente), bem como dos “Guias do Usuário e Utilização"

.6.

bem como da respectiva documentação para suportar tais serviços.
O Cliente fomecerã hardware, software e conectividade para acessar e usar os Serviços em Nuvem,

1 .1.

incluindo qualquer endereço de URL especifico requerido pelo Cliente e certificados associados.
Responsabilidades adicionais somente serão praticados pela PRODESP após avaliação e
concordância das condições.
Não fazem parte do escopo previsto neste instrumento: ofertas de “Hardware”, ofertas de serviços cujo
funcionamento dependa de algum “appliance", bem como aqueles produtos elou serviços
disponibilizados no ambiente "Marketplace" não pertencentes à IBM, ou que a IBM não tenha a

1.8.

exclusividade do fornecimento.
A qualquer tempo. durante a vigência do Acordo. caso IBM altere seu modelo de negócio ou políticas
referentes ao fornecimento de licenças e serviços. este (a) somente será praticado (a) pela PRODESP
após sua análise e expressa concordancia. O Cliente aceita as mudanças ao fazer novos pedidos após

1 .9.

a data de vigência de tais alterações ou ao permitir transações de renovação após o recebimento da

notiticaçâo de mudança. A PRODESP poderá requerer condições adicionais para entrega dos produtos
e prestação dos serviços. por meio do (s) Contrato (s) de Operacionalízação. as quais dependerão de
concordância por parte da FABRICANTE.
.

Anexo XIII foi incluído neste Acordo apenas para fins de referência de valores e não representa a lista
de Produtos e/ou Serviços IBM que será efetivamente adquirida por meio do Contrato de
Operacionalização.
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ll - CONDIÇÓES COMERCIAIS

2.1. A IBM reconhece e dá publicidade aos seus parceiros comerciais, em especial no território brasileiro
que, no único intuito de preservar todas as condições comerciais obtidas e estabelecidas por ocasião

da celebração do Acordo PR0.00.7085 e termos posteriores, tais condições, incluindo-se tabela de
preços em Reais (R$). serão válidas até a data de 09/03/2022 quando ocorre o término (legal) da
vigência contratada do referido instrumento, e cujo regramento. doravante passa a ser o aqui
estabelecido. neste novo instrumento como condição da nova política comercial IBM.
2.2, A Tabela de Produtos e Serviços. prevista no Anexo XIV do presente Acordo, tem seus valores expressos
em Reais, incluindo todos os tributos aplicáveis. todos eles referentes à época da assinatura do Acordo,
e serão atualizados anualmente. ou sempre que houver necessidade de forma a refletir as atualizações

dos produtos segundo a polltica mundial do fabricante, 0 presente Acordo será operacionalizado
atraves de um processo licitatório a ser realizado pela PRODESP, com termos e condições definidos

em edital.
2.3.

0s preços para o fornecimento de licenças de uso. subscrição, manutenção e suporte técnico de
licenças de uso de programas de computador de tecnologia IBM bem como os serviços de
processamento em nuvem IBM, realizadas a qualquer tempo durante a vigência deste contrato,
deverão ser calculados de acordo com os valores ofertados na Tabela de Produtos, Serviços e Preços
IBM, observadas as regras estabelecidas neste Acordo e seus Anexos, aplicando-se os descontos
adicionais abaixo:

Item

Desconto sobre a
Tabela de Produtos,
Serviços e Preços
IBM -Banda Gov

Descrição

(R$)

Grupo
A

Cessão de licenças de uso

PPA (Passport Advantage)

por (tempo indeterminado
Incluindo subscrrçao da

licenças
fornecidas
(em
carãter perpetua, subscrição

_

manutençao
técnico

da manutençao e suporte
técnico (S&S)

Cessão de licenças de uso

SaaS (Software asa Service);
CSA (Cloud Service) —

e

Grupo
B

,

suporte

e

de
serviços
processamento em nuvem
por tempo determinado. via

subscrição

10%
(dez porcento)

Plataforma

1,0%

de Licenças e
Serviços de Processamento

em

Nuvem

(IBM

(um porcenID)

Cloud

Platform)

4111
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2.4.

Os descontos previstos no item 2.3 deverão ser conhecidos e obedecidos pelos Parceiros IBM e
devem ser aplicados linearmente sobre as respectivas Tabelas de Serviços e Preços (Anexo XIV).

2.5.

Caberá ao Parceiro IBM recolher todos os tributos incidentes na transação. sejam eles Federais,
Estaduais ou Municipais. Não caberá à PRODESP a cobrança de quaisquer outras taxas ou
emolumentos

2.6.

Caso ocorra oferta oﬁcial mais vantajosa dos produtos elou serviços IBM, no mercado brasileiro, no
momento da contratação e o preço praticado na promoção for inferior aos preços a serem faturados, a

PRODESP (ou órgão aderente) pagará o preço oferta mais vantajosa, desde que aceitas as condições
da oferta,
2.6.1,

Caso a IBM venha a conceder desconto especial e/ou adicional para produto/serviço de
determinado projeto ou sistema. tal desconto também deverá ser aplicado para renovação da
manutenção, subscrição ou suporte técnico. caso os requisitos da oferta se apliquem aos
produtos e/ou serviços deste acordo.

2.6.2.

De acordo com as características de cada produto/serviço, são aplicados descontos base
diferenciados, conforme Anexo XIV. no formalo abaixo indicado:
2.6.2.1. Licenças Permanentes, Renovações e Restabelecimentos (On Premises)
2.6.2.2. Serviços em Nuvem (Software as a Service SaaS)

-

~

2.6.2.3. Serviços de Processamento em Nuvem (IBM Cloud Platform)
4. Produtos com licenciamento passlveis de Royalties elou Restritos, conforme
politica mundial do fabricante.

2.6.2.5. Reduções de preços nas aquisições em volume das Unidades de Crédito em
Nuvem (UCN), conforme tabela contida no Anexo XIV.
2.6.3.

A Tabela de Produtos e Serviços atualizada deverá ser encaminhada por meio eletrônico (email:acordos.prodesp©sp.gov.br), no formato original IBM e no formato requisitado pela
PRODESP (Planilha Excel a ser apresentada apos assinatura deste Acordo).

2,6.3.1.A PRODESP terá o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento
da Tabela para validação e concordância da sua aplicação;

2.6.3.2. Qualquer atualizaçao na(s) tabela de serviços e preços original da IBM. a que
titulo tor. deve refletir na(s) tabela “Excel" enviada para a Prodesp contendo um
comparativo (%) entre os valores novos e os anteriores além de sinalizar os

produtos elou serviços 'introduzidos', "removidos" e um breve comentário sobre
o motivador de tais alterações.
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2.6.3.3, Durante o prazo de validação da(s) Tabela. e no período entre a rejeição da tabela
pelo Cliente e a rescisão do Acordo. se houver alguma oportunidade de negocio,

os preços a serem aplicáveis serão aqueles que as partes vierem a acordar para
aquela oportunidade especifica;
2.6.3.4. Caso a PRODESP não se manifeste dentro do prazo de 60 (sessenta) dias supra
referido, a nova Tabela será considerada valida. A IBM deverá ser informada
sobre a validação da lista atraves de envio de e—mail ao ponto focal de

atendimento a clientes Governo;

2.6.3.5.A cada envio da Tabela de Produtos e Serviços atualizada. no caso de
discordância, a PRODESP poderá rescindir o presente Acordo nos termos da
Cláusula

62 abaixo;

2.6.3.6. Caso a IBM não envie a Tahela de Produtos e Serviços atualizada. serão
considerados os valores da última lista enviada para aquisição dos produtos;
2.6.3.7. Cabe a IBM informar que a Tabela inclui todos os seus atuais produtos e serviços.
o que não implica que necessitam ser contratados conjuntamente. Ao contrário, a

exclusivo critério da PRODESP. de forma a viabilizar a livre concorrência entre os
parceiros comerciais certificados, é possivel segregar quantos lotes forem
necessários para se buscar a melhor contratação possivel.
2.7.

Sempre que requisitado pela PRODESP. a IBM deverá apresentar documentação técnica atualizada
dos produtos e serviços, incluindo licenciamentos e funcionalidades,

2.8.

Para
ﬁns de
referência.
informações
de
http:/[www.ibm.com/software/gassºortadvantage .

2.9.

É de

licença

poderão

ser

encontradas

no

responsabilidade da IBM apresentar todos os Documentos de Transação necessários para
esclarecimentos sobre os serviços ofertados. sua utilização e a conformidade dos produtos e serviços
a serem contratados.

2.10. A PRODESP deverá observar as quantidades de licenciamento adquiridas nos termos do Contrato de
Operacionalização do Acordo. podendo apenas fazer uma cópia de segurança de cada mídia de
programa. A PRODESP poderá. entretanto. manter licenças de back-up que respeitem a politica

corporativa da IBM,
2.11. A IBM permite que a PRODESP utilize as condições deste Acordo para suas operações comerciais
internas ejunto aos seus clientes.
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III

3.1.

- GARANTIAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A IBM garante que os programas licenciados para a PRODESP operaram. em todos os aspectos
essenciais, da forma descrita na respectiva documentação. durante um ano após lhe terem sido

entregues (midia física ou download eletrônico). observado o escopo do S&S (Suporte e Subscrição)
nos termos de licenciamento aplicável, A IBM também garante que :; S&S será fornecido de maneira
profissional. consistente com os termos de licenciamento aplicáveis. A PRODESP deve notiticara IBM
sobre quaisquer deficiências no fornecimento do S&S, conforme procedimento previsto nas
informações de licença, Ressalvadas as garantias mencionadas, a IBM não assegura que os
programas operarão sem erros ou sem interrupção, nem que a IBM corrigírà todos os erros dos

programas que sejam utilizados em conflito com a respectiva documentação ou fora de seu escopo.
3.2.

Para qualquer descumprimento das garantias mencionadas no Item 3.1, a IBM através dos seus
parceiros oficiais. se responsabilizará por:
a)
b)

reparar o software ou serviço contratado;
substituir o software ou serviço por outro substancialmente com as mesmas funcionalidades;

3.3.

A IBM obriga-se a manter o fornecimento do SUPORTE aos softwares IBM pela PRODESP. e na
eventualidade de descontinuidade destes (fim de suporte), deverá manter os serviços pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses. conforme consta no link httpsj/www-Dt.ibm.comlsottware/suggort/lifecyclel, o
qual pode ser consultado a qualquer momento pela PRODESP,

3.4.

A PRODESP poderá requisitar serviços de Suporte Técnico On Site, em situações excepcionais, para
recomendações de melhores práticas de instalação, configuraçao, utilização de seus produtos,
estabilidade e otimização dos ambientes operacionais. entre outros. As condições para viabilizar as
contratações de tais serviços serão definidas em instrumentos de execução (contratos de
operacionalização), em casos de necessidade.

3.5.

Na hipotese de um terceiro ajuizar demanda contra a PRODESP alegando que um Produto IBM

adquirido conforme este Acordo infringe patente ou direito autoral. a IBM concorda em defender o
Cliente contra tal demanda, sob as condições de que o Cliente imediatamente (i) notinque a IBM por

escrito da demanda, (ii) forneça as infomações solicitadas pela IBM, e (iii) permita que a IBM controle.
e com ela coopere, a condução da defesa e realização de acordo, incluindo-se esforços para mitigação
de perdas. A IBM nao tem qualquer responsabilidade por reclamações baseadas. total ou parcialmente
(i) Produtos Não IBM, itens não fornecidos pela IBM ou (ii) violação da lei ou de direitos de terceiros

por conteúdo, materiais, designs. especíncaçães do Cliente ou uso e de um release ou versão não
atual de Produto IBM quando tal reclamação pudesse ser evitada pelo uso de um release ou versão
atual do Produto IBM.
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IV — RESPONSABILIDADES
4.1 .

Uma vez que este acordo não objetiva o estabelecimento de um relacionamento comercial entre as
partes, ﬁca entendido que a PRODESP e o Cliente terão de cumprircom toda e qualquer lei de licitação
no Brasil, deforma a comprar Produtos dos Distribuidores e Revendedores da IBM,

4.2.

Considerando que a IBM e seus Distribuidores e Revendedores são entidades legais não relacionadas
à PRODESP I CLIENTE por este instrumento expressamente reconhece que a IBM não poderá ser

considerada responsavel perante a PRODESP. o Cliente ou qualquer terceiro por: (a) quaisquer ações
ou omissões dos Distribuidores e Revendedores da IBM, (b) qualquer descumprimento do(s)
contrato(s) de operacionalização do acordo; (e) qualquer violação a lei de licitações ou quaisquer outras
leis aplicáveis: (d) quaisquer produtos e serviços adicionais fornecidos pelos Distribuidores ou
Revendedores.
4.3.

A PRODESP não poderá:
a)

Ceder. alugar, transferir as licenças para terceiros.

b)

Revender. reproduzir, transferir. ceder. efetuar engenharia reversa, desmontar. 'descompilar' ou
utilizar-se de quaisquer meios para a obtenção do respectivo código fonte.

A PRODESP compromete-se, na utilização de softwares, de propriedade intelectual da IBM, a não os
alterar. copiar. modificar, "desassemblar", “descompilar'. estudar ou torna-los objeto de engenharia
reversa. montagem reversa, compilação reversa. traduzir, usar quaisquer dos elementos do material
PRODESP relacionado de forma separada do produto,

4.5.

Os produtos que integram o Anexo XIV

“Tabela de Produtos PPA, Preços e Serviços em Nuvem
lBM'. durante sua vigência contratual e sob as penas da lei, poderão ser objeto de demonstração
(Teste de Produtos), pelo periodo máximo de 90 dias, conforme os termos e condições gerais indicados
—-

no Anexo IV - Contrato internacional de Licença para Avaliação de Programas. assim como eventuais
termos específicos que se fizerem necessários no momento da fonnalizaçào do documento hábil.

4.6.

Para realização de Testes de Produtos e Serviços nos termos do item 4.5 acima. é necessária prévia
solicitação formal por parte da PRODESP a IBM com antecedência minima de 30 (trinta) dias. devendo
a IBM anuir expressamente com a solicitação, ncando desde já estabelecido que a IBM se reserva no
direito de se recusar, a seu critério. a realizar Testes de Produtos e/ou Serviços.

V — AUDITORIA
5.1.

A IBM ou quem for designado por ela, a seu critério. poderá realizar uma auditoria nas instalações dos
adquirentes dos seus Produtos elou Serviços em até 01(um) ano após o término da vigência deste
Acordo. para ﬁns de veriticação, respeitadas as seguintes premissas:

an 1
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a) O levantamento para lins de Auditoria será prévia e formalmente comunicado a PRODESP elou

órgão aderente. com no minimo, 30 (trinta) dias de antecedência;
b) A realizaçâo poderá ser feita de comum acordo e com a menor impacto posslvel nas operações
cotidianas da PRODESP elou órgao aderente;

c) 0 trabalho da IBM nas dependências da PRODESP elou órgão aderente será acompanhado por
pessoas indicadas pela PRODESP e/ou órgão aderente;

d) Não será permitido o uso de agentes de rede e assemelhados (ou seja. a instalação de programas
para a realização de tal auditoria), estranhos ao ambiente PRODESP e/ou órgão aderente, para coleta
de infomações;
e) Os dados e todo o levantamento obtido serão tratados com sigilo absoluto sujeito aos termos da

Cláusula VII;

f) Os custos decorrentes dos recursos alocados pela CONTRATANTE (ou órgão aderente) nas
atividades Inerentes a auditoria serão negociados previamente.

VI

—

VIGÉNCIA E RESCISÃO

6.1.

0 prazo do presente Acordo e de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura.

6.2.

Este Acordo poderá ser rescindido por quaisquer das partes. imctivadamente e a qualquer tempo,
bastando apenas que a denunciante notifique a outra pane de sua intenção com antecedência de 30
(trinta) dias. observada a cláusula 6.3A rescisão deste acordo não implicará no encerramento de todo
o SUPORTE e SUBSCRIÇÃO (S&S) previamente contratado decorrentes deste Acordo.

6.3.

Este Acordo será rescindido a partir da data do requerimento da falência, liquidação ou recuperação
judicial. conforme o caso.

6.4.

Fica garantida a aplicação de todas as condições comerciais descritas neste Acordo para todas as

contratações ocorridas até o ultimo dia de vigência deste. Ainda que os efeitos de referidas
contratações e a validade dos certificados ultrapassem esta vigência. IBM permanecerá obrigada a
cumprir todas as obrigações ora assumidas.

VII
7.1.

—

SIGILO

As informações confidenciais reveladas de uma Parte a outra na execução deste Acordo serão regidas
pelos termos e condições constantes do Anexo XIII deste Acordo, mas não se restringindo.

Rua Aguede Gnnçaives, 240 - Taboão da Serra - SF' - CEF 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000 ( ABX)
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1.2.

A IBM esta obrigada a manter sigilo absoluto em relação aos dados e infomações obtidas de qualquer
forma ou fornecidas pela PRODESP. pelo Cliente Prodesp ou pelo Órgão Aderente ao Acordo, e não
divulgará, copiará. fornecerá, nem mencionará as referidas informações a terceiros. bem como a
qualquer pessoa direta ou indiretamente relacionadas a IBM durante a vigência deste Acordo e após
o seu término por 20 (vinte) anos. uma vez que tais infomações pertencem exclusivamente à
PRODESP, Clientes da Prodesp e Órgãos Aderentes.

7.3.

Verincação de Conformidade:
a) Para o devido cumprimento. pela PRODESP ou Órgão aderente, do Item 1.12 do Anexo V (Contrato
Internacional Passport Advantage) do presente instrumento. a IBM emitirá comunicaçao formal para

ajustes das informações solicitadas referentes a esse procedimento.

VllI — DISPOSIÇÓES GERAIS
8.1.

Este Acordo reflete a íntegra do pactuado pelas partes com relação ao seu objeto. incorporando as
discussões e negociações, prevalecendo sobre quaisquer escritos ou tratativas havidas anteriormente

entre as partes. inclusive no que diz respeito aos seus Anexos.
8.2.

A IBM garante que todos e quaisquer produtos comercializados e serviços prestados sob este Acordo
estao em conformidade com as respectivas especincações contidas nos documentos proprietários que
os acompanham.

8.3.

Na eventualidade de alguma linha de produto e/ou serviço e/ou ativo da IBM ser alienado. cedido,
transferido e/ou incorporado de qualquer forma por terceiros. exceto no caso de sucessão empresarial

descrita no item 8.4 abaixo, os termos deste acordo não serão imputáveis ao novo titular da linha de
produto/serviços/ativo, e a IBM poderá excluir os produtos desta linha e/ou serviço transferido, mas
deverá cumprir com as condições e garantias que porventura sejam de sua responsabilidade das
contrataçõesjá realizadas e vigentes.
8.4.

0

presente Acordo obriga as partes. por si e por seus eventuais sucessores, a tltulo universal ou

singular.
8.5.

Este Acordo somente poderá ser alterado mediante assinatura de Termo Aditivo por ambas as partes.

8.6.

Este Acordo não poderá ser total ou parcialmente cedido ou transferido por qualquer das partes sem o
prévio consentimento, por escrito. da outra parte.

8.7.

As partes acordaram independentemente. sendo certo que nenhuma das partes detém qualquer poder
para obrigar ou representar a outra. Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada de
modo a implicar sociedade. "joint venture". representação comercial ou qualquer outra relação entre as
partes alem do disposto neste instmmento,
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8.8.

Em hipótese alguma a omissão ou tolerância de qualquer das partes em exigir o estrito cumprimento

das disposições ora acordadas ou em exercer qualquer direito decorrente deste Acordo constituirá
novação, transação ou renúncia e, tampouco. afetará o direito da referida parte de, a qualquer tempo,
exigir o cumprimento das disposições e/ou exercer seus direitos.
8.9.

No que diz respeito às obrigações contratuais e limitação de responsabilidades, aplicar—se—ão os termos
dispostos nos respectivos Contratos de Operacionalízação do Acordo. sempre de acordo com a
Legislação Brasileira.

IX - FORO
9.1.

As partes elegem o foro da Comarca de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, como único
competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente Acordo, com expressa
renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja,
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ANEXO

I

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(Contratos)
CONTRATANTE: Cia. de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
CONTRATADO: IBM Brasil — Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
CONTRATO Nº PR0.00.xxxx
OBJETO: Acordo IBM — Produtos e Subscrições de Serviços
ADVOGADO (S)] Nº OAB/email:(*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido. seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução
contratual, estarão sujeitos a análise ejulgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

cujo trâmite processual ocorrera pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n“ 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oﬁcial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 dejaneiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP". nos termos previstos no Artigo 2° das
Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral“ anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento ﬁnal e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regime ais, exercer o
direito de defesa. interpor recursos e o que mais couber.
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RESPONSÁVEIS PELA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Nome: Carlos André de Maria de Arruda
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 264.722.698-90

Assinatura:

Nome: Douglas Viudez

Cargo: Diretor de Operações
CPF: 010.984.04B-82

D
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Assinatura:

E;

Vitªl]
”was

i

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

Assinatura:

Nome: Murilo Mohring Macedo
Cargo: Diretor de Serviços ao Cidadão
CPF: 366.502.738- 3
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O ACORDO:

Pelo Contratante: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

Nome:

(Amos Amruf M, Mum or, Meow:

Cargo;

Diªn-cow.

CPF:

259l- 422‘63‘3
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Mºº—“«º
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Pela Contratada: IBM BRASIL — INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Nome: Fabio Mucci

Cargo: Executivo de Vendas IBM
CPF: 268285.138-00

Digitally slgned by FABIO

FABIO MUCCI126828513800 Muccmsazssusou

Assinatura:

Date:2021.11.24 17:28:21 -03'00'
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Pela

Comanda:

IBM BRASIL

- INDÚSYRIA. MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Nome: Fabio Muccl
Cargo: Executive de Venda: IBM

CPF: 266285138430
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

(pªº

my
aº

Nome:

«ª

Cargo:

ªº,

CPF:

~

a‘

*xxºº

Assinatura:

ººº

(") Facultativo. Indicar quando já cºnstituído, informando, inclusive. o endereço eletrônico.
Nota: Modelo publicªdo pelo TCESP no

no: dn ulna/2020.
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ANEXO II
TERMO DE ADESÃO

Ao ACORDO

O presente Acordo é firmado entre a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - PRODESP, com sede na Cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, na Rua Agueda

Gonçalves, 240. inscrita no CNPJ/MF sob o nª 62.577,929/0001-35 e a IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS
E SERVIÇOS LTDA., conforme a documentação que acompanha este documento, com domicllio na rua
Tutóia. 1157. Paralso, São Paulo, SP, CEP 04007-900 doravante denominada como "IBM".

CONSIDERANDO:
Que a IBM 9 fabricante e proprietaria exclusiva de diversos produtos e serviços de sohware que são utilizados
no Estado de São Paulo. sendo estes licenciados em volume para certos segmentos e clientes;
Que, pelo presente Acordo, o <órgão aderente> acata totalmente as condições gerais por meio das quais

poderá assinar os distintos ínstmmentos contratuais especlflcos para o licenciamento particular de qualquer
dos produtos elou serviços IBM;
Que a assinatura e celebração deste Acordo não obriga, direta ou indiretamente. o <órgão aderente> a
celebrar qualquer contrato de licenças ou serviços para a aquisição ou fornecimento com a IBM e mantem
sua liberdade de utilizar outros instmmentos para contratar a IBM, respeitada sempre a legislação em vigor;
Que a IBM adotou no Brasil o chamado modelo indireto de vendas. por meio do qual os atos comerciais
relativos ao licenciamento por volume de determinados produtos e serviços podem ser realizados por

revendas autorizadas independentes e autónomas e que. portanto, cabe ao órgão aderente ao Acordo
selecionar através de licitações públicas as revendas responsáveis pelo lomecimento das modalidades de
contratos de licenciamento nele constantes, as quais levarão em consideração os tributos aplicáveis, custos
e outros elementos para, a seu critério, compor os preços a serem praticados.
Resolvem nesta data celebraro presente termo de adesão ao Acordo, acordando em respeitar integralmente
as cláusulas e condições constantes naquele documento.

Nome da Entldade Gestora
CiaProcDados Est.S.P - Prodesp

Aﬁllada IBM que celebra gsm
contrato

Órgão Aderente

IBM ind. Maq. Serviços Ltda,

Assinatura

Assinatura

Nome: Carlos André de M.de Arruda
Titulo: Diretor Presidente
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ANEXO III

SUPORTE e SUBSCRIÇÃO (S&S) DE SOFTWARE IBM

O Suporte e Subscrição (S&S) a serem prestados por força deste Acordo, compreendem minimamente a:
1.

Análise e assistência remotas para o problema durante o horário comercial normal do pals no sau fuso
horário.
1.1. Assistencia para identilicar o produto ou componente que apresenta falha. (Realizada para produtos
abrangidos por um contrato de suporte);

1.2. Assistência para a determinação e resolução remotas de problemas;

1

.3. Fornecida em idioma local para a maioria dos palses.

2. Suporte de acesso por voz e por meio eletrônico para problemas relacionados ao código.
3. Suporte para perguntas de rotina, instalações de curta duração e perguntas quanto ao uso.
4. Suporte 7 dias por semana e 24 horas por dia em caso de emergências essenciais (Severídade 1) fora do

horário comercial.
4.1. Fornecido por voz na maioria dos paises:
4.2. Fornecido em inglês, corn adaptação para o idioma local sempre que possível.
5. Acesso por telefone (voz) ou eletrônico por meio da web, nos paises em que estiver disponlvel.
6. Objetivo do tempo de resposta de duas horas durante o horário comercial para envio de problemas por
meio eletrônico ou por voz.
7.

0 objetivo de respostas para problemas críticos ou emergenciais durante os períodos fora do horário
comercial é de duas horas.

5.

Atualizações de programas, correções de erros, patches, agentes. bugs. update de versões de softwares.
alertas de segurança e outras atualizações críticas de correção. assim que divulgadas pelo fabricante.
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9. Número ilimitado de incidentes de suporte técnico.

Para aberturas de chamados de problemas e incidentes relacionados aos programas contratados. deverá

observar as regras:
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Objetivos de Resposta (la Plataforma Distribuída
para Clientes com aferfas de serviços

Severidade

Impacto

Objetivo de Resposta

1

Impacto crítico sobre o negócio

Dentro de duas horas

2

Impacto signiﬁcativo sobre o negócio

Dentro de duas horas durante o horário comercial

3

Pouco Impacto sobre a negódo

Dentro de duas horas durante o horário oomercial

4

Impacto mínimo sobre o negócio

Damm de duas horas durama o horário comefdªl
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Criação de Sites
Qualquer movimentação de licenças entre Sites só poderá ser feita uma vez por ano pela PRODESP com 60
dias de antecedência da data de renovação anual mediante processo de transferência autorizado pelos
Contatos Primários do Site Cedente e Receptor corn anuência da IBM BrasiL
Para ﬁns de Auditoria, a PRODESP e/ou órgão aderente. deverá fornecer o relatório ILMT (IBM License
Metric Tool infarmatian) e uma comunicação oficial justificando a não renovação do S&S e,
consequentemente, a regularidade na eventual transferência de licenças de um Site para outro Site.

A criação de sites está diretamente relacionada a um número distinto de CNPJ válido da PRODESP.
limitando-se a criação de no máximo 25 sites distintos. Para criação acima de 25 sites. deverão. em caráter
de exceção. ser submetidos para a anuência da IBM.

A PRODESP deverá comunicar a IBM com no maximo 60 dias de antecedência a necessidade de criação de
um novo Site. informando o CNPJ ativo e demais infomações para cadastro.
Todos os faturamentos deverão ocorrer no Código de Cliente da Sede da PRODESP em Taboão da Serra/SP
ou por um outro que esta indicar,
É de responsabilidade da PRODESP manter os Sites atualizados com suas respectivas bases de

licenciamento.
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ANEXO lV

Contrato Internacional de Licença para Avaliação de Programas
Parte

1

—Temos Gerais

AO FAZER DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR, ACESSAR, CLICAR EM UM BOTÃO ACEITAR OU DE OUTRA
FORMA USAR O PROGRAMA.

0

LICENCIADO CONCORDA COM OS TERMOS DESTE CONTRATO. SE VOCE

ESTA ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DO LICENCIADO, VOCE DECLARA E GARANTE QUE VOCE TEM

PLENA AUTORIDADE DE VINCULAR O LICENCIADO A ESSES TERMOS. CASO O CLIENTE NÃO CONCORDE
COM ESSES TERMOS, NÃO DEVERÁ FAZER DOWNLOAD INSTALAR, COPIAR, ACESSAR, CLICAR EM UM

BOTÃO "ACEITAR" NEM UTILIZAR O PROGRAMA; E DEVERA RETORNAR IMEDIATAMENTE A MÍDIA NÃO-

UTILIZADA E A DOCUMENTAÇÃO PARA A PARTE DA QUAL ELES FORAM OBTIDOS. SE O PROGRAMA FOI
TRANSFERIDO POR DOWNLOAD, TODAS AS CÓPIAS DO PROGRAMA DEVERÃO SER DESTRUÍDAS.
1. Definições

"UsoAutorIzado" -o nivel especificado no qual o Licenciado está autorizado a operar ou executar o
Programa. Tal nivel pode ser medido pelo número de usuários, por milhões de unidades de serviço("MSUs").
por Unidades de Valor do Processador (”PVUs”). ou por outro nível de uso especificado pela IBM,

"BW—International Business Machines Corporation ou uma de suas subsidiárias.

"Informações sobre Licença" ("Ll")

—

urn documento que fornece informações e quaisquer termos

adicionais especificos a um Programa. A Li do Programa pode ser encontrada no diretório do Programa, por
meio da utilização de um comando do sistema ou como um folheto incluido como Programa.

"Programa"

—os itens a seguir, incluindo o original e todas as cópias integrais ou parciais: 1) instruções e
dados legíveis por máquina, 2) componentes, arquivos e módulos, 3) conteúdo Audiovisual (tais como
imagens. textos, registros ou ilustrações) e 4) materiais licenciados relacionados (tais como chaves e

documentação).
2. Estrutura do Contrato

Este Contrato inclui a Parte1—Termos Gerais, a Partez-Termos Exclusivos do Pals (se houver algum) e a Li e

representa o acordo completo entre o Licenciado e a lBM relativo ao uso do Programa. Ele substitui qualquer comunicação
prévia verbal ou escrita entre o Lioenciado e a IBM relativa ao uso do Programa por parte do Licenciado. Os termos da

Parle 2 podem substituir ou modiﬁcar os termos da Panel Em caso de conﬂito, a LI prevalece sobre ambas as Partes.
3. Concessão de Licença
O Programa é de propriedade da IBM ou de um tomeoedor da IBM e está sujeito a direito autoral e é licenciado, não é

vendido.

A IBM concede ao Licenciado uma licença limitada, não exclusiva e não transierlvel para 1) fazer download.
instalar e utilizar o Programa durante o periodo de avaliação até o limite do Uso Autorizado especificado na

~

exclusivamente para ﬁns de avaliação. testes ou demonstração internos a título de avaliação: 2) fazer e
instalar um número razoável de cópias para suportar esse Uso Autorizado e 3) fazer uma copia de backup.
'
s desde que:
LI

1/7
Rua Aguada Gonçalves. 240 - Taboao da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000
BX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboao da Serra - SP - CEF 06754-970
- pmdesnênmdesp-sv-sºvhr

J- Prodesp
5......“—

sÃ

GOVERNO DO ESTADO

'...—...,...

PR0.00.7831
a.

o

Llcenciado tenha obtido o Programa legalmente e cumpra com os termos deste Contrato;

b. A copia de backup não seja executada a menos que o Programa do qual foi feito o backup não possa ser executado;

c. Parcial: O Licenciado reproduza todos os avisos de direitos autorais e outras indicações de propriedade em cada cópia
total ou cópia parcial do Programa;

d. O Licenciado mantenha um registro de todas as cópias do Programa e garanta que qualquer indivíduo que utilize o
Programa (acessado quer local ou remotamente) 1) o faça apenas em nome do Licenciado e 2) cumpra com os termos

deste Contrato:
e.

0

Licenciado não 1) utilize o Programa para ﬁns de produção ou de outra forma utilize, copie, modlnque ou distribua o

Programa exceto conforme expressamente permitido neste Contrato: 2) reverta a montagem, reverta a compilação. ou

de outra forma. traduza ou faça engenharia reversa do Programa. exceto conforme expressamente permitido por leis em
a possibilidade de renúncia contratual: 3) utilize qualquer um dos componentes. arquivos. modulos, conteúdo áudio visual
ou materiais licenciados relacionados do Programa separadamente do tal Programa; 4) sublicencie, alugue ou arrende o
Programa; ou 5) utilize o Programa para hospedagem de aplicativo comercial: e

!. se o Licenciado adquirir este Programa como um Programa de Suporte, 0 Licenciado utilize este Programa apenas
para oferecer suporte ao Programa Principal e sujeito a quaisquer limitações contidas na licença para o Programa

Principal ou. se o Licenciado adquirir este Programa como um Programa Principal. o Licenciado utilize todos os
Programas de Suporte apenas para oferecer suporte a este Programa e sujeito a quaisquer limitações contidas neste
Contrato. Para os lins deste Item" f, "um" Programa de Suporte" é um Programa que e parte de outro programa da lBM
("Programa Principal") e identiﬁcado como um Programa de Suporte na Ll do Programa Principal. (Para adquirir uma
licença separada para um Programa de Suporte sem essas restrições. o Licenciado deverá entrar em contato com a

entidade da qual o Licenciado adquiriu o Programa de Suporte).
Esta licença aplica-se a cada copia do Programa que o Licenciado ﬁler.

3.1 Atualizações, Correções e Patches

Quando o Licenciado recebe uma atualização. correção ou patch para um Programa. o Licenciado aceita quaisquer

termos adicionais ou diferentes que são aplicáveis a tal atualização. correção ou patch que estao especiﬁoados em sua
Ll. Se nenhum termo adicional ou dilerente for fornecido. entao a atualizaçao, correção ou patch estarão exclusivamente

sujeitos a este Contrato, Se o Programa tor substituido por uma atualizaçao. o Licenciado concorda em interromper
imediatamente o uso do Programa substituido.

3.2 Termo e Rescisão

0 periodo de avaliação começa na data em que o Licenciado conocrdaroom os termos deste Contrato e termina mediante
o que ocorrer primeiro entre 1)no ﬁnal do periodo de duração ou na data especificada pela IBM. nas inlorrnaooes da

Licença ou em um documento de transação ou 2) na data em que o Programa automaticamente se desativar. O

Licenciado destrulrá o Programa e todas as cópias feitas dele dentro de dez dias do término do periodo de avaliação. Se
a [BM especiﬁcar na LI que o Licenciado pode manter o Programa e o Licenciado optar por faze-lo. entao o Programa

estará sujeito a um contrato de licença diferente. o qual a IBM lomecera ao Licenciado. Alem disso. um encargo poderá

lser aplicado,
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A IBM poderá rescindir a licença do Licenciado wso eIe não cumpra com os lermos deste Contrato. Se a licença for
rescindida por qualquer motivo por qualquer uma das partes. o Licenciado concorda em interromper imedialamente 0 use

do Programa. bem como destruir lodas as suas Cópias do Programa. Quaisquer Iennos desie Conlmto que pela sua
natureza se estendam além da rescisão deste Contrato pennaneoem em vigor até que cumprido se aplicam-se aos
sucessores e cessionários de ambas as partes.

O PROGRAMA PODE CONTER UM DISPOSITIVO DE DESATIVAÇÃO QUE

UTILIZADO APÓS O TÉRMINO DO PERIODO DE AVALIAÇÃO.

o

o

IMPEDIRA DE SER

LICENCIADO CONCORDA EM NAO

VIOLAR ESTE DISPOSITIVO DE DESATIVAÇAO ou o PROGRAMA. O LICENCIADO DEVE TOMAR
PRECAUÇÓES PARA EVITAR OUALOUER PERDA DE DADOS QUE POSSA OCORRER QUANDO O
PROGRAMA NAO PUDER MAIS SER USADO.
4. Encargos

Não há encargos para o uso do Programa durante
5. Sem

O

perlodc de avaliação.

Gannlias

SUJEITA A QUAISQUER GARANTIAS REGULAMENTARES QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS. A IBM NÃO
OFERECE QUAISQUER GARANTIAS OU CONDICOES. EXPRESSAS OU IMPLICITAS. RELATIVAS AO PROGRAMA

0U AO SUPORTE, SE HOUVER. INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS OU
CONDIÇOES

IMPLICITAS

DE

QUALIDADE

COMERCIALIZAÇÃO.

SATISFATÓRIA,

ADEQUAÇÃO

A

UM

DETERMINADO FIM E TITULO E QUALQUER GARANTIA 0U CONDIÇÃO DE NÃO VIOLAÇÃO.

ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇOES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS EXPRESSAS 0U
IMPLICITAS, DE MODO QUE A EXCLUSÃO ACIMA PODE NAO SE APLICAR

A0 LICENCIADO. NESTE CASO, TAIS

GARANTIAS ESTÃO LIMITADAS A DURAÇÃO DO PERIODO MINIMO EXIGIDO POR LEI. NENHUMA GARANTIA E

APLICADA APÓS TAL PERÍODO. ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÓES NÃO PERMITEM LIMITAÇOES SOBRE A
DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLICITA. DE MODO QUE A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO APLICAR-SE

A0

LICENCIADO. O LICENCIADO PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO OU DE

JURISDIÇÃO PARAJURISDIÇÃO.
AS ISENCOES DE RESPONSABILIDADE E EXCLUSOES NESTA SEÇÃO 5 TAMBÉM SÃO APLICAVEIS A QUALQUER
UM

Dos FORNECEDORES OU DESENVOLVEDORES

DE PROGRAMAS DA IBM.

FABRICANTES, FORNECEDORES OU EDITORES DE PROGRAMAS NÃO IBM PODEM FORNECER SUAS
PRÓPRIAS GARANTIAS.

A IBM NAO FORNECE SUPORTE DE NENHUM TIPO, A MENOS QUE A IBM ESPECIFIQUE DE OUTRA FORMA EM
TAL

CASO,

QUALQUER

SUPORTE

FORNECIDO

PELA

IBM

ESTARA

SUJEITO

AS

ISENÇÓES

DE

RESPONSABILIDADE E EXCLUSOES NESTA SEÇÃO 5.
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6. Dados e Bancos de Dados do Lleenciado

Para auxiliar o Licenciado a isolar a causa de um problema como Programa, a IBM pode solicitar que o Licenciado 1)
permita que a IBM acesse remotamente o sistema do Licenciado ou 2) envie suas infomações ou dados do sistema para

a IBM. No entanto. a IBM naoe obrigada a fomeoer tal assistência a menos que a IBM e o Licenciado ﬁrmem um contrato
separado pºr escrito ao abrigo do qual a IBM concorde em fornecer ao Licenciado esse tipo de suporte“ o qual esta para
além das obrigações da IBM neste Contrato. Em todo o caso, a IBM utiliza infomações sobre erros e problemas para

melhorar os seus produtos e serviços. assim como ajudá-la a iomecer ofertas de suporte relacionadas. Para esses ﬁns.
a IBM pode usar entidades e subcontratados da IBM (incluindo em um ou mais países diferentes daquele onde o
Licenciado esta localizado. e e Licenciado autoriza a IBM a fazê-lo).
O Licenciado permanece responsavel 1) por quaisquer dados e pelo conteúdo de qualquer banco de dados que o
Licenciado disponibiliza a IBM. 2) pela seleção e implementação de procedimentos e controles relativos ao acesso. a
segurança, a criptogralia, ao uso e à transmissão de dados (incluindo quaisquer dados pessoalmente identíiioaveis) e 3)

pelo backup e pela recuperação de qualquer banco de dados e quaisquer dados armazenados. O Licenciado nao enviará
ou lomecerá a IBM acesso a quaisquer infomações pessoalmente identificáveis. seja na forma de dados ou em qualquer

outra forma e será responsável por custos razoáveis e outros valores que a IBM possa incorrer em relaçao a qualquer
uma dessas infomações erroneamente fornecidas a IBM ou pela perda ou divulgação de tais infomações pela IBM,

incluindo aqueles valores resultantes de qualquer reclamação de terceiros.
7. Limitação de Responsabllldade

As limitações e exclusões nesta Seção 7 (Limitação de Responsabilidade) aplicam-se até o limite máximo em que elas
não sejam proibidas pela lei aplicável sem a possibilidade de renúncia contratual.
7.1 Itens Pelos Quals a IBM Pode ser Responsável

Podem ocorrer circunstâncias em que, devido a uma falha por parte da IBM ou por outra responsabilidade. o Licenciado

tenha o direito de ser compensado por danos pela IBM, Independentemente da base sobre a qual o Lioenciado tenha o
direito de pedir indenizaçeo por danos da IBM (incluíndo violação fundamental. negligencia. falsas declarações ou outra
reclamação contratual ou extracontratual ). a responsabilidade total da IBM por todas as reclamações no agregado
resultantes de ou relacionadas a cada Programa ou de outra iorma resultantes ao abrigo deste Contrato não excederá o
montante de qualquer 1)danos por lesões corporais (incluindo morte) e danos em bens imóveis e bens móveis tanglveis
e 2) outros danos reais diretos até USDSIODOO (ou equivalente na moeda local),
Este limite também se aplica a qualquer entidade que desenvolva Programas e a Iomaoedores de Programas da IBM.
Este é o montante maximo pelo qual a IBM. seus fornecedores e as entidades que desenvolvem Programas são

coletivamente responsaveis.

7.2 Itens Pelos Quais 3 IBM não se Responsahlllza
SOB NENHUMA CIRCUNSTANCIA A IBM. SEUS FORNECEDORES OU ENTIDADES QUE DESENVOLVEM

PROGRAMAS SÃO RESPONSÁVEIS PELO QUE SE SEGUE, MESMO SE TENHAM SIDO INFORMADOS DE SUA

POSSÍVEL OCORRENCIA.
a. PERDA DE DADOS OU DANOS A DADOS:

xkia/«Nds

yl;~~
~~

~~~

ESPECIAIS. INCIDENTAIS, EXEMPLARES

ou

INDIRETOS,

ou

POR

suª.

,A
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QUAISQUER DANOS ECONOMICOS CONSEQUENCIAS:

ou

c. LUCROS CESSANTES. PERDA DE NEGÓCIOS. DE RECEITAS, DE CLIENTELA 0U PERDA DE ECONOMIAS
PREVISTAS.

B.

Verlllcação de Conton-nldade

Para ﬁns desta Seção 8 (Verificação de Conformidade). "Termos do Programa de Avaliação" signiõam 1) este Contrato

e os aditamentos aplicáveis e os documentos de transação Iomeoídos pela IBM. e 2) politicas de software IBM que podem

ser encontradas no site da web IBM Soﬂware Policy (www.ibm.com/sottwaregolicies). incluindo. mas não se limitando
àquelas politicas relativas a backup. precilicação de sub capacidade e migração.
Os direitos e obrigações delinidos nesta Seção 8 permanecem em vigor durante o periodo em que o Programa está
licenciado ao Licenciado e por dois anos subsequentemente.

8.1

Processo de Verificação

O Licenciado concorda em criar, manter e fornecer a IBM e aos seus auditores registros escritos precisos.

resultados de ferramentas do sistema e outras informações do sistema suficientes para proporcionar
veriticação auditável de que o uso de todos os Programas pelo Licenciado está em conformidade com os

Termos do Programa de Avaliação, incluindo, sem limitação, todos os termos de qualificação de preciticação
e de licenciamento aplicáveis da IBM. 0 Licenciado é responsável por garantir que 1) não excederá o seu
uso Autorizado e 2) permanecerá em conformidade com os Termos do Programa de Avaliação.
Mediante aviso razoavel, a IBM podera verificar a conformidade do Licenciado em relação aos Termos do
Programa de Avaliação em todos os locais e para todos os ambientes nos quais o Licenciado usa (para
qualquer Finalidade) os Programas sujeitos aos Termos do Programa de Avaliação. Essa verincação será
realizada de tal forma a minimizar o impacto nos negócios do Licenciado e poderá ser realizada nas
instalações do Licenciado. durante o horário comercial normal. A IBM pode usar um auditor independente
para auxiliar com essa verincação. desde que a IBM e o auditor tenham assinado um acordo de

conndencialidade.
3.2 Resolução
A IBM notificará o Licenciado por escritos e tal verificação demonstrar que o Licenciado utilizou qualquer
Programa alem do seu Uso Autorizado ou. de outra forma, não está em conformidade com os Termos do

Programa de Avaliação. O Licenciado concorda em pagar imediata e diretamente a IBM os encargos que a
IBM especificar em uma fatura por 1) qualquer uso em excesso. 2) suporte para tal uso em excesso para o
menor perlodo de duração de tal uso em excesso ou dois anos. e 3) quaisquer encargos adicionais e outras
obrigações determinadas como resultado de tal verincação.
9. Aviso de Tercelros
O Programa pode incluir código de terceiros que a IBM, não o terceiro, licencia ao Licenciado ao abrigo desde
Eonlrato. Os Avisos, se houver algum, para o código de terceiros ("Avisos de Terceiros") são incluidos apenas

Água-sims

de informação do Licenciado, Esses avisos podem ser encontrados no(s)arquivo(s)AVlSOS do

~

~

~gl~

~
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Programa. Informações a respeito de como obter o código fonte para determinado código de terceiros podem

ser encontradas nos Avisos de Terceiros. Se nos Avisos de Terceiros a IBM identificar código de terceiros
como "Código de Terceiros Moditicável", a IBM autoriza e Licenciado a 1) modificar o Código de Terceiros
Modincável e 2) fazer engenharia reversa dos módulos do Programa que estabelecem interface diretamente
com o Código de Terceiros Modifica'vel desde que seja apenas com a nnalidade de depurar as modificações
do Licenciado em tal código de terceiros. As obrigações de serviço e suporte da IBM, se houver alguma.

aplicam-se apenas ao Programa não modiﬁcado.
10. Geral

a. Nada neste Contrato afeta quaisquer direitos regulamentares dos consumidores que não possam ser

renunciados ou passlveis de limitação contratual.
b. No evento de alguma provisão deste Contrato for considerada como inválida ou inexequlvel. as restantes

provisões deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito.
e. O Licenciado está proibido de exportar o Programa.

d. O Licenciado autoriza a International Business Machines Corporation e suas subsidiárias (e seus
sucessores e cessionários, entidades contratadas e Parceiros de Negócios IBM) a armazenar e usar
informações de contato comercial do Licenciado em qualquer lugar em que conduzam negócios em relação
a produtos e serviços IBM ou na promoção do relacionamento comercial da IBM com o Licenciado.
a. Cada uma das partes concederá à outra parte oportunidade razoável de cumprir com suas obrigações ao

abrigo deste Contrato antes de reclamar que a outra parte deixou de cumprir as suas obrigações. As partes
tentarão resolver de boa<fé todas as disputas, desentendimentos ou reclamações entre as partes relativas a
este Contrato,

f. A menos que de outra forma exigido pela lei aplicável sem a possibilidade de renúncia ou limitação
contratual: 1) nenhuma das partes ira mover uma ação judicial, independentemente da forma. por qualquer
reclamação resultante ou relacionada corn este Contrato decorridos mais de dois anos após de a causa da
ação ter ocorrido: e
2) mediante a expiração de tal limite de tempo. qualquer reclamação desse tipo e todos os direitos respectivos
relacionados à reclamação prescreverão.

9. Nem o Licenciado ou a IBM e responsável por falhas ao cumprir quaisquer obrigações devido a causas
além de seu controle.
h. Nenhum direito de ação ou causa de pedir para qualquer terceiro é criado por este Contrato, tampouco é
a IBM responsável por qualquer reclamação de terceiro contra o Licenciado, exceto conforme permitido na

Subseção 7.1(Itens acima pelos quais a IBM pode ser Responsável). por lesões corporais (incluindo morte)
ou danos em bens imóveis ou bens móveis tangíveis pelos quais a IBM seia legalmente responsável perante
esses terceiros.
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Ao celebrar este Contrato, nenhuma das partes se baseia em qualquer declaração que não esteja
contlda neste Contrato, incluindo, mas não se llmltando a qualquer declaração quanto: 1) ao
desempenho ou função do Programa, que não conforme expressamente garantido na Seção 5 (Sem
Garamias) acima; 2) às experlências ou recomendações de outras partes; ou 3) a quaisquer resultados
ou economias que a Licenciado possa obter.
i,

j. A IBM assinou contratos com determinadas organizações (denominadas "Parceiros de Negócios lBM") para
promover, comercializar e oferecer suporte a determinados Programas. Os Parceiros de Negócios IBM
permanecem independentes e separados da IBM.A [BM não é responsável por ações ou declarações dos

Parceiros de Negócios IBM ou por quaisquer obrigações destes para com o Licenciado.
k. Os termos de indenização da licença e de propriedade intelectual de outros contratos do Licenciado com
a IBM (tal como o Contrato do Cliente IBM) não se aplicam às licenças do Programa concedidas ao abrigo

deste Contrato.
11. Escopo Geográfico e Lei Aplicável
11.1 Lel

Aplicável

Ambas as partes concordam com a aplicação das leis do pais no qual o Licenciado obteve a licença do
Programa para reger, inlerpretare executartodos os respectivos direitos. deveres e obrigações do Licenciado
e da IBM decorrentes de ou relacionados de qualquer maneira ao objeto deste Contrato. não obstante
conflitos de principios legais.
A Convenção das Nações Unidas sobre a Venda Internacional de Mercadorias não se aplica.
11.2 Jurisdição

Todos os direitos, deveres e obrigações estão sujeitos aos tribunais do pais no qual o Licenciado obteve a
licença do Programa, exceto no Brasil, onde todos os litígios provenientes de ou relacionados a este Contrato,
incluindo ações sumárias. serão submetidos e sujeitos a exclusiva jurisdição do Tribunal de Taboão da Serra
—

SP.
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ANEXO V

Internacional Passport Advantage (IPPA)
Sob este IPPA, o Cliente poderá solicitar Produtos Elegiveis ("PEs") da IBM. Detalhes referentes aos "PEs"
são fornecidos em Anexos, Descrições de Serviço, Termos de Uso e Documentos de Transação.

coletivamente DTs, Este Contrato e DTs aplicáveis constituem o acordo completo relativo às transações pelas
quais o Cliente adquire os "PEs". A Empresa de Origem do Cliente (também identificada como 0 Local de
Origem no Formulário de Inscrição do Passport Advantage) e a Empresa de Origem da IBM que aceita os
pedidos da Empresa de Origem do Cliente concordam em coordenar a administração deste Contrato dentro

de suas respectivas Empresas. 0 que inclui o conjunto de pessoas jurídicas que, em mais de 50%. possuem,
pertencem a, ou estejam sob uma propriedade comum com a Empresa de Origem. A Empresa de Origem do

Cliente é responsável pela conformidade com os termos de todos os locais do Cliente que tiverem recebido
um Número do Local do Passport Advantage (Local) sob este Contrato. Em caso de conflito. o DT prevalecerá
sobre os termos deste Contrato e qualquer Anexo.
1.

Disposições Gerais

1.1

Aceitação dos Termos

A Empresa de Origem do Cliente e. portanto. cada uma de suas Empresas participantes, aceitam esse
Contrato ao submeter um Formulário de Inscrição do Passport Advantage Intemacional para a IBM ou para
um revendedorescolhido pelo Cliente, Este Contrato
entrará em vigor na data em que a IBM aceitar o
pedido inicial sob este Contrato ("Data de Vigência") e continuará em vigor até que a Empresa de Origem do
Cliente ou a Empresa de Origem da IBM vier a rescindir este Contrato,
Um "PE" está sujeito a este Contrato quando a IBM aceita o pedido do Cliente ao i) enviar uma fatura ou um
Certificado e Titularidade (PoE). incluindo o nivel de uso autorizado. ii) disponibilizar o Programa ou IBM
Saas, iii) enviar 0 Dispositivo ou iv) fornecer suporte, serviço ou a solução.
1.2 Alterações dos Termos Contratuais

Como este Contrato pode se aplicar a muitos pedidos futuros, a IBM reserva o direito de modifica-lo.
fornecendo ao Cliente uma notincaçâo por escrito com pelo menos três meses de antecedência, As mudanças
não são retroativas; e se aplicam a partir da data de vigência de tais alterações somente aos novos pedidos
e renovações. O Cliente aceita as mudanças ao fazer novos pedidos após a data de vigência de tais
alterações ou ao permitir transações de renovação após o recebimento da notincação de mudança. Salvo
disposto em contrário no presente Contrato. todas as mudanças deverão ser efetuadas por escrito e
assinadas por ambas as partes.
1.3 Parceiros de Negócios e Revendedores IBM

Os Parceiros de Negócios e revendedores IBM são empresas independentes da IBM e determinam. de forma
unilateral, seus preços e condições. A IBM não é responsável pelas ações, omissões. declarações ou ofertas
destas empresas.
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1,5 Responsabilidade e Indenização

A responsabilidade total da IBM pela soma de todas as demandas relacionadas a este Contrato não excederà
o valor de qualquer dano direto comprovadamente incorrido pelo Cliente ate os valores pagos pelo produto
ou serviço objeto da demanda, independentemente da base dessa reivindicação. Na hipótese de encargos
contínuos serão considerados os valores relativos aos últimos 12 (doze) meses. A IBM não poderá ser
responsabilizada por danos especiais, incldentais, exemplares, indiretos ou consequenciais econômicos,
perda de lucros, negócios, valores. receita, bônus ou lucros cessantes. Essas limitações se aplicam
coletivamente a IBM. a suas Afiliadas. a seus contratados, e seus subprocessadores e a seus fornecedores.

Os seguintes valores, se uma parte for legalmente responsável por eles, não estão sujeitos ao limite acima:
i) pagamentos a terceiros mencionados no paragrafo abaixo; ii) danos que não podem ser limitados sob a lei
aplicável,
Se um terceiro ﬁzer uma reclamação contra o Cliente de que um PE da IBM adquirido sob este Contrato
infringe uma patente ou direito autoral deste terceiro, a IBM defenderá o Cliente com relação à reclamação e
pagará os valores que vierem a ser estabelecidos judicialmente contra o Cliente ou que sejam incluídos em
um acordo aprovado previamente pela IBM, contanto que o Cliente (i) notifique prontamente a IBM por escrito
da reclamação. (ii) forneça as infomações solicitadas pela IBM. e (iii) permita que a IBM assuma controle da
defesa e razoavelmente coopere na defesa e nas negociações que visem um acordo, incluindo esforços de
mitigação.

A IBM não tem qualquer responsabilidade pelas reclamações baseadas. total ou parcialmente, em PEs não
IBM. itens não fornecidos pela IBM ou por qualquer violação da lei ou de direitos de terceiro causados pelo
conteúdo. materiais, projetos. e especincações ou ao uso de uma versão ou release não atual de um Produto
IBM quando uma reclamação de infração poderia ter sido evitada com o uso de uma versão ou release mais
atual. Cada Programa não IBM é regido pelos termos do contrato de licença de usuario ﬁnal do terceiro que
acompanha tal programa. A IBM não é parte do acordo de licença de usuário ﬁnal de terceiros e não assume
qualquer obrigação sob o mesmo.
1.5 Princípios Gerais

As partes não divulgarão nenhuma informação confidencial sem um acordo de conâdencialidade em
separado devidamente assinado. Se informações confidenciais forem trocadas, (: contrato de
confidencialidade aplicavel será incorporado e estará sujeito a este Contrato,
A IBM e uma empresa contratada independente, e não um agente, joint venture. parceiro ou fiduciário do
Cliente e não tem responsabilidade por cumprir as obrigações regulamentares do Cliente, ou por assumir
qualquer responsabilidade pelos negócios ou operações do Cliente. Cada parte deverá designar sua própria
equipe e contratados. bem como a direção. controle e remuneração.

Conteúdo consiste em todos os dados. softwares e informações que o Cliente ou seus usuários autorizados
0 uso de tal PE não afetará os direitos de licença

fornecem. autorizam acesso a ou inserem sobre um PE.

ou propriedade existentes do Cliente em tal Conteúdo. A IBM e seus contratados e subprocessadores podem

acessar e usar o Conteúdo exclusivamente com o propósito de fornecer e gerenciar o PE, a menos que seja
descrito de outra forma em um DT,
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O Cliente e responsável por obter todas as permissões e direitos necessários para permitir que. e conceder

tais permissões e direitos a, a IBM e seus contratados e subprocessadores usem, forneçam, armazenem e
processam Conteúdo em qualquer PE. Isso signiﬂca que o Cliente deve fornecer as infomações requeridas,

fazer as divulgações e obter os consentimentos necessarios. se exigido. antes de fornecer inlonnações
individuais, incluindo informações pessoais ou outras sujeitas a regulação em tal Conteúdo. Se algum
Conteúdo estiver sujeito à regulamentação governamental ou exigir medidas de segurança além das
especificadas pela IBM para uma oferta. o Cliente não inserirá, fornecerá ou permitira tal Conteúdo. a menos
que a IBM tenha concordado antes, por escrito, em implementar as medidas de segurança necessárias

adicionais. O Anexo de Processamento de Dados da IBM em httºszllwww.ibm.comltenns aplica e

complementa o Contrato. se e até a medida que a European General Data Protection Regulation
(EU/2016I679) se aplicar ao Conteúdo.

0

cliente é responsável por providenciar e pagar os encargos aplicáveis aos seus fornecedores de

telecomunicações selecionados, incluindo a conectividade de Internet associada ao acesso a Serviços de
Nuvem, Serviços de Dispositivo, Subscrição e Suporte de Software IBM e o Suporte Selecionado. a menos
que a IBM faça outro tipo de especificação por escrito.

A IBM e suas afiliadas e seus contratados e subprocessadores podem, onde quer que façam negócios,
armazenar e processar informações de contato comercial (BCI) do Cliente. de sua equipe e de usuários
autorizados, como porexemplo, nome, telefone comercial, endereço. e-mail e IDs de usuários. para negócios
com eles. Onde o aviso ou consentimento dos individuos e necessário para tal processamento, o Cliente
notil'lcará e obterá tal consentimento.

A IBM poderá usar equipes e recursos em locais do mundo todo. incluindo terceiros contratados e

subprocessadores para o suporte da entrega de PEs, A IBM poderá transferir Conteúdo, inclusive
informações pessoalmente identincaveis, além das fronteiras de um pais. Uma lista de países nos quais
o Conteúdo pode ser processado para um Serviço em Nuvem está disponivel em
http:/[www.ibm.oomlcloud/datacenters, ou conforme descrito em um DT. A IBM é responsável pelas
obrigações sob o Contrato. mesmo se usar terceiros contratados ou subprocessadores, a menos que
estabelecido de outra forma em um DT. A IBM irá requerer que os subprocessadores com acesso ao
Conteúdo mantenham medidas de segurança técnicas e organizacionais que permitirão que a IBM cumpra
suas obrigações de um Serviço em Nuvem, Uma lista atual de subprocessadores e suas funções será
fornecida mediante solicitação.
Nenhuma das partes poderá ceder este Contrato, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento. por
escrito. da outra. Os "PEs" deverão ser usados somente dentro da Empresa do Cliente e não poderão ser
cedidos, revendidos, alugados, arrendadas ou transferidos para terceiros, Qualquer tentativa para isso é nula.
O financiamento na modalidade "Lease-back" é permitido para Dispositivos. A cessão dos direitos de crédito
decorrentes da venda da parte dos negócios da IBM que inclua o produto ou serviço não exige o
consentimento do Cliente.
Até o limite permitido sob a lei aplicável, as partes consentem o uso de meios eletrônicos e de transmissões
por fac—slmile para comunicações representando um documento por escrito assinado. Qualquer reprodução
deste Contrato feita por meios conﬁéveis é considerada um original. Esse Contrato substitui integralmente

qualquer curso de negociação, comunicação. discussão ou declaração prévia verbal ou escrita entre as
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Este Contrato ou qualquer transação realizada sob o mesmo não criara quaisquer direitos ou dará margem
a reivindicações para qualquer terceiro. Nenhuma parte iniciara uma ação judicial suscitando de ou

relacionada a este Contrato além das limitações de tempo estabelecidas nos Artigos 205 e 206 do Cédigo
Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
Nenhuma parte será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações não monetãrias devido a
.

causas além de seu controle. Cada parte dará a outra oportunidade razoável de cumpri-las antes de reclamar
do não cumprimento. Quando uma aprovação, aceitação, consentimento, acesso, cooperação ou ação
semelhante for necessário por qualquer uma das partes. tal ação não será atrasada ou recusada sem motivo
razoável.
1.6 Legislação Aplicável

&

Escopo Geográlico

Cada parte é responsável por cumprir as: i) leis e regulamentos aplicáveis a seus negócios e Conteúdos, e
ii) leis e regulamentos de importação, exportação e sansão económica, incluindo o regime de controle do
comércio de armas de qualquer jurisdição, inclusive o International Trafﬁc in Arms Regulations e o dos
Estados Unidos. que prolbe ou restringe a exportação, reexportação ou transferência de produtos. tecnologia.
serviços ou dados, direta ou indiretamente, para certos paises. usos finais ou usuários finais. 0 Cliente é
responsável pelo seu uso dos PEs,

Ambas as partes concordam com a aplicação das leis da República Federativa do Brasil sujeita a este
Contrato. sem que haja conflito de princípios legais. Os direitos e as obrigações de cada parte são válidos
apenas no pals no qual a transação é feita ou. se a IBM concordar, no pais onde o produto é colocado em
uso produtivo, exceto se todas as licenças são válidas conforme tenham sido especificamente concedidas.
Se o Cliente ou algum usuário exportar ou importar Conteúdo ou fizer uso de qualquer parte de um PE fora
do pais do endereço comercial do Cliente, a IBM não atuará como o exportador ou importador. Se alguma
das disposições gerais deste Contrato for inválida ou inexequível, as disposições gerais restantes
permanecerão em pleno vigor e efeito, Nada neste Contrato afeta os direitos legais dos consumidores que
não podem ser renunciados ou limitados por contrato. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de
Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplica às transações sob este Contrato.
Todos os litlgios que suscitarem de ou que estiverem relacionados a este Contrato, incluindo processo
sumário. serão apresentados à e estarão sujeitos à jurisdição exclusiva do tribunal de Taboão da Serra, SP.
Brasil

1.7 Rescisão do Contrato

A Empresa de Origem do Cliente poderá rescindir este Contrato sem justa causa mediante uma notificação
com um mês de antecedência para a Empresa de Origem da IBM. e a Empresa de Origem da IBM poderá
rescindir este Contrato mediante uma notiEcação com três meses de antecedência para a Empresa de Origem
do Cliente. Após a rescisão, nenhum outro PE poderá ser adquirido por nenhum site de Cliente participante
sob o Contrato.

~

Se o Cliente adquiriu ou renovou a Subscrição e Suporte de Software IBM, Suporte Selecionado ou Serviço

em Nuvem ou se o Cliente adquiriu ou renovou uma licença do Programa antes da notil' cação de rescisão
“*ÉJBM poderá continuar fornecendo tais serviços. ou permitir que o Cliente use o Programa pelo restante do
atual ou conceder ao Cliente um reembolso proporcional.
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A Empresa de Origem do Cliente terá rescindido este Contrato se nem ela nem as companhias da Empresa
participante tiverem feito pedidos de PEs por 24 meses consecutivos, nem tiverem Subscrição e Suporte de
Software ou Suporte Selecionado em vigor.

Qualquer uma das panes pode rescindir este Contrato se a outra deixar de cumprir qualquer de seus termos.
desde que a parte inadimplente seja notiﬁcada por escrito e lhe seja dado um tempo razoável para sanar a
falha.

0 Cliente concorda em descontinuar prontamente o uso. ou destruir cópias. de um Programa do Cliente após
rescisão de uma concessão de licença, exceto Licenças on-premise.
Quaisquer termos que, por natureza. estendam-se alem da rescisão. permanecerão em vigor até que sejam
cumpridos e serão aplicados aos respectivos sucessores e cessionãrios.
1.8 Produtos Eleglveís

A IBM determina os PEs. e atribui a cada PE um valor de ponto, que podem ser zero. A IBM pode incluir ou

retirar Pes de comercialização (incluindo nas Categorias de Produto CEO), mudar SVPs de um PE, valores
de ponto ou incluir ou retirar uma métrica de licença para um PE a qualquer momento. Os “PEs' não podem
ser usados para fornecer serviços de hospedagem ou outros serviços comerciais de tecnologia da informação
para terceiros.
Para um PE. a IBM pode retirar de comercialização uma Licença de Prazo Fixo, uma Licença Mensal

(LM). uma Subscrição e Suporte de Software IBM, Suporte Selecionado ou um Serviço em Nuvem ou Serviço
de Dispositivo em sua totalidade. mediante um aviso prévio por escrito de 12 meses para todos os Clientes

atuais por um comunicado publicado. uma carta ou um e-mail. O Cliente entende que, a partir da data de
vigência de tal retirada, o Cliente não poderá mais aumentar seu nlvel de uso para alem das autorizações já
adquiridas, sem o consentimento por escrito da IBM, renovar ou comprar esta oferta; e se o Cliente renovou
a

oferta antes do aviso de retirada, a IBM poderá (a) continuar fornecendo a oferta até o ﬁnal do prazo então

atual ou (b) fornecer um reembolso proporcional.
1.9 Renovação
O prazo de uma Licença de Prazo Fixo, Licença de Token. Subscrição e Suporte de Software IBM, Suporte

Selecionado ou Serviços de Dispositivo é renovado automaticamente mediante encargos então vigentes, a
menos que o Cliente forneça um aviso de rescisão por escrito antes da expiração do prazo.

A IBM pode estabelecer encargos proporcionais para Subscrição e Suporte de Software lBM, Suporte
Selecionado. Licenças de Prazo Fixo de seis meses ou mais e Serviços de Dispositivo para sincronizar com
0 Aniversário do Contrato Passport Advantage do Cliente,
Para restabelecer qualquer cobertura expirada de Subscrição e Suporte de

Soare,

de Suporte

Selecionado, de Licença de Prazo Fixo ou Serviços de Dispositivo. o Cliente não poderá renovar e deverá
adquirir um Restabelecimento de Subscrição e Suporte de Software, Restabelecimento de Suporte

Selecionado, Restabelecimento de Serviços de Dispositivo ou uma nova Licença de Preço Fixo Inicial.
Para uma ML. o Cliente seleciona uma opção de renovação no momento do pedido. Em cada renovação de
um Prazo de Contirmação da LM. a IBM pode mudar os encargos aplicáveis ao Prazo de Conlirmação

renovado. e o Cliente concorda em pagar os encargos então atuais. conforme especiãcado em um DT ou em
uma cotação de renovação disponibilizada para o Cliente. no minimo 60 dias antes da expiração do prazo

então atual. O Cliente pode mudar sua opção de renovação selecionada para um Prazo de Confirmação.
fornecendo a IBM um aviso por escrito pelo menos 30 dias antes do ﬁnal do Prazo de Connrmação.
ºfBªra um Serviço em Nuvem. o Cliente seleciona uma opção de renovação no momento do pedido.

~

I

\
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1.10 Preço sugerido de Relacionamento por Volume (RSVP) e Preço Sugerido por Volume (SVP)
Um nivel de RSVP e determinado pela soma de pontos de todos os "PEs" solicitados durante 0 Prazo do
Cliente (descrito abaixo). o valor de pontos do pedido inicial de "PEs" do Cliente determina o nivel de RSVP
inicial do Cliente. O Cliente pode obter um nível de RSVP maior ao fazer pedidos adicionais de "PEs". O nivel

mais alto de RSVP será aplicado aos pedidos feitos posteriormente. ao nível mais alto de RSVP ser obtido.
Um nível de SVP também será calculado paia cada pedido com base na quantidade de pontos desse pedido.
Se o nivel de SVP de um determinado pedido for maior que o nivel de RSVP atual do Cliente. o nivel de SVP
será aplicado a esse pedido.

0

Prazo inicial começa com o primeiro pedido do Cliente após a inscrição e continua até o último dia do 12°
mês a partir de tal data (ou seja, o prazo do PA inicial inclui 12 meses completos, mais o restante do primeiro
mes. se o pedido não foi feito no primeiro dia de um determinado mês). No primeiro dia do mês após o término
do Prazo anterior (0 Aniversário), o próximo Prazo de 12 meses inicia. Para cada Prazo após 0 Prazo inicial.
o nível de RSVP do Cliente é redeﬁnido no Aniversario com base nos "PEs" adquiridos por todos os Sities de

vel

Cliente participantes durante 0 Prazo anterior. O
de RSVP para um novo Prazo não cairá mais de um
nivel abaixo do nivel RSVP do Cliente no término do Prazo anterior.

Tabela de Nível do RSVP/SVP:

Nivel de RSVP/SVP

BL

Pontos
~

D

<500
~

E

1000

500
~

~

F

G

2.500
~

H

5.000
~

10.000
~

~

1.11 Verificação de Conformidade

O Cliente concorda em gerar, reter e fornecer a IBM e a seus auditores registros exatos por escrito. saídas
de ferramentas do sistema e outras infomações do sistema, suficientes para proporcionar uma verificação

auditável de que o uso do Cliente de todos os PEs está em conformidade com este Contrato, incluindo termos
de licenciamento e de qualificação de precificação neste Contrato (Termos do Passport Advantage). O Cliente
é responsável por 1) garantir que não excederá seu uso autorizado e 2) permanecer em conformidade com
os Termos do Passport Advantage.
Mediante um aviso razoavel, a IBM poderá verificar a conformidade do Cliente com os Termos do Passport
Advantage em todos os Sites e para todos os ambientes nos quais o Cliente usa (para qualquer propósito)
PEs sujeitos aos Termos do Passport Advantage. Tat verificação será realizada de uma maneira que minimize
a interrupção dos negócios do Cliente. e pode serfeita nas instalações do Cliente durante o horário comercial
nonnal. A IBM poderá utilizar um auditor independente para ajudar em tal verificação. desde que a IBM tenha

um acordo de sigilo por escrito em vigor com esse auditor.
O Cliente concorda que, mediante um aviso por escrito da IBM e do auditor independente, qualquer

informação confidencial fornecida para o auditor independente, ou para a IBM por meio do auditor
independente. conforme razoavelmente exigido para a verincaçâo de conformidade. deve ser fornecida. e o
Cliente consente a troca de tais informações, conforme os termos do Acordo para Recebimento e Divulgação
de Informações Conﬂdenciais da IBM (AECI), ou qualquer outro acordo de confidencialidade geral em vigor
entre o Cliente e a IBM. a menos que o Cliente e o auditor independente concordem. por escrito, com o uso
de um acordo de conﬁdencialidade altemativo dentro de 60 dias de uma solicitação de verificação de

~~~ﬁtormaqﬁes.

6/l 3

(PAE/

Rua Agueda Gonçalves. 24D - Tabºão da Serra - SP - CEP 06760-900 - Tel: (11) 2845-6000
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra SP » CEP 05754-970
www ºrodesºsªgovnr - prodesp©prodesp.sp.guv.hr
—

J- Prodesp
._.-._....-

sÃ

GOVEHNO D0 ESTADO

PR0.00.7831
A IBM ira' notificar o Cliente por escrito se alguma verificação desse tipo indicar que o Cliente utilizou
quaisquer PEs e excedeu seu uso autorizado ou está fora de conformidade com Termos do Passport
Advantage. O Cliente concorda em pagar imediatamente diretamente para a IBM os encargos especificados
pela IBM em uma fatura 1) por qualquer uso excessivo, 2) pela Subscrição e pelo Suporte de Software IBM
e pelo Suporte Selecionado para uso excessivo pela duração de tal uso excessivo ou dois anos. o que for
menor e 3) por quaisquer encargos adicionais e outras responsabilidades determinadas como resultado de
tal verificação.

1.12 Programas em um Ambiente de Virtualização (Temos de Licenciamento por Subcapacidade)
Os PEs que atendem aos requisitos do sistema operacional. de tecnologia do processador e do ambiente de
virtualização para uso por Subcapacidade podem ser licenciados sob os termos de Licenciamento por

Subcapacidade (um Produto de Subcapacidade Elegivel). Consulte
httºsM/www.ibm.com/softwarelgassportadvantage/subcaglicensing.html. As implementações de produto que
não puderem atender aos requisitos de Licenciamento por Subcapacidade deverão ser licenciados usando
os termos da Capacidade Total.
As licenças baseadas em PVU para Produtos Elegíveis para Subcapacidade devem ser adquiridas para o
número total de Processor Value Units (PVUs) associadas à capacidade de virtualização disponivel para os
Produtos

Eleglveis

para

Subcapacidade,
conforme
medido
em
httºstllwww.ibm.com/software/howtobuy/passgortadvantage/valueunitcalculator/vucalcwss.
Antes
de
aumentar a capacidade de virtualização do Produto de Subcapacidade Elegivel, o Cliente primeiro deverà

adquirir licenças suficientes. incluindo a Subscrição e Suporte de Software IBM, se aplicável, para cobrir esse
aumento.
Se em algum momento a IBM tomar conhecimento de circunstâncias que indiquem que o Cliente não está
operando todo ou parte do ambiente do Cliente de acordo com os requisitos de Licenciamento de
Subcapacidade aplicáveis. a IBM poderá declarar que a Empresa do Cliente. ou qualquer parte aplicável da
Empresa do Cliente, está inelegível para o Licenciamento de Subcapacidade e que fornecerá ao Cliente uma
notincação por escrito de tal determinação. O Cliente terá até 30 dias para fomecer a IBM informações
suncientes para a IBM determinar que o Cliente esta em conformidade total com os requisitos de
Licenciamento de Subcapacidade aplicáveis. em cujo caso a IBM irá retirar sua determinação de
inelegibilidade. Caso contrário. o Cliente concorda em adquirir licenças adicionais suncientes e autorizações
de Subscrição e de Suporte de Software IBM necessárias para o uso da capacidade total dentro do ambiente
do Cliente identincado nos preços então atuais.
1.13 Responsabllldades de Relatório do Cliente

Para o uso da Subcapacidade dos PEs. :; Cliente concorda em instalar e configurar a versão mais atual do
software de medição de licença da IBM (ILMT), em ate 90 dias após a primeira implementação do Produto
Eteglvel para Subcapacidade baseado em Subcapacidade, para instalar prontamente quaisquer atualizações
no ILMT que sejam disponibilizados e para coletar dados de implementação para cada PE. As exceções para

esse requisito são i) quando o lLMT ainda não fornecer suporte para o Ambiente de Virtualização Eleglvel ou
Produto Elegível para Subcapacidade. ii) se a Empresa do Cliente tiver menos de 1 .000 funcionários e
contratados, o Cliente não for um Provedor de Serviços (uma entidade que fornece serviços de tecnologia da
informação para clientes do usuário final. diretamente ou por meio de um revendedor), se o Cliente não tiver
%cntratado um Provedor de Serviços para gerenciar o ambiente do Cliente no qual PEs são implementados
éxà capacidade física total dos servidores da Empresa do Cliente medida de acordo com a capacidade

~~
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total. mas licenciada sob os Termos de Licenciamento por Suboapacidade, for menor que 1.000 PVUs ou iii)
quando os servidores do Cliente forem licenciados para capacidade total.

Para todas as instâncias nas quais a ILMT não é usada. e para todas as licenças não baseadas em PVU, o
Cliente deve gerenciar e controlar manualmente as licenças, conforme descrito na seção Verincaçao de
Conformidade acima.
Para todas as licenças de PE baseadas em PVU. os relatórios deverão conter as informações do exemplo
de
Relatório
de
Auditoria
disponivel
em
httgsM/wwwibm.com/soltwaralotuslgassgortadvantage/subcaglicensing.html. Os relatórios (gerados pelo

ILMT ou manuais. se o Cliente atender às isenções de relatório manual). deverão ser preparados pelo menos
uma vez por trimestre e retidos por um período não inferior a dois anos. A falha em gerar Relatórios ou
fornecer Relatorios a IBM causará a cobrança de encargos para a capacidade total de acordo com a

quantidade total de núcleos de processadores fisicos ativados e disponíveis para uso no servidor.
O Cliente instalará prontamente novas versões, releases. modificações ou correções de código
("correções") da ILMT disponibilizadas pela IBM. O Cliente sobrescreverá as notilicações de Suporte IBM via
httgszllwww.ibm.com/suggort/mynotilications para ser notincado quando tais correções forem
disponibilizadas.
O Cliente não alterara', modificará. omitirà. excluirá ou distorcerá de nenhuma forma, direta ou indiretamente,
i) os registros de auditoria da ILMT. ii) o Programa ILMT. ou iii) os Relatórios de Auditoria que o Cliente enviar
para a IBM ou para um auditor independente. O precedente não se aplica às mudanças, modincações ou
atualizações na ILMT expressamente fornecidas pela IBM. incluindo por meio de notificações.

0

Cliente designará uma pessoa na organização do Cliente com autoridade para gerenciar e resolver
prontamente questões sobre os Relatórios de Auditoria ou inconsistências entre o conteúdo do relatório,
autorização de licença ou connguração de ILMT, e enviará prontamente um pedido para a IBM ou um
revendedor IBM do Cliente se os relatórios refletirem o uso do "PE“ acima do nível autorizado do Cliente. A
cobertura da Subscrição e do Suporte de Software IBM e do Suporte Selecionado será cobrada a partir da
data em que o Cliente excedeu o nlvel autorizado,

2.

Garantias

A menos que a IBM especifique de outra maneira, as garantias a seguir aplicam—se somente no pals de
aquisição.
A garantia para um Programa IBM é indicada em seu contrato de licença.
A IBM garante que fomeoera Subscrição e Suporte de Software IBM, Suporte Selecionado. Serviços em
Nuvem e Serviços de Dispositivo utilizando o devido e razoavel cuidado e conhecimento técnico. conforme

descrito neste Contrato, Anexo e DT. Essas garantias terminam quando o suporte ou o serviço terminam,
A IBM garante que :: Componente de Máquina de um Dispositivo IBM usado em um ambiente operacional
especificado estará em conformidade com as especificações oﬁciais publicadas. O periodo de garantia de
um Componente de Máquina de um Dispositivo IBM é um periodo fixo que inicia na data de sua instalação
(também chamado de “Data de Inicio da Garantia") especiãcado em um "DT". Se o Componente de Máquina

de um Dispositivo IBM não funcionar conforme a garantia durante o periodo de garantia. e a IBM não puder
i) fazê-Io funcionar. ou ii) substitul-lo por outro com funcionalidade. no minimo. equivalente, o Cliente podera
devolve-lo para a parte de quem o adquiriu e ser reembolsado.
A IBM não garante a operação ininterrupta cu livre de erros de um PE, ou que corrigirá todos os defeitos ou
que impedirá disrupções de terceiros ou acesso não autorizado de terceiros a um PE. Essas garantias são

antias exclusivas da IBM e substituem todas as outras. incluindo as condições ou garantias impllcitas de
E/l3
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qualidade satisfatória, comercialização, não violação a adequação a urn determinado propósito. As garantias
IBM não se aplicarão se houver mau uso. modificação. dano não causado pela lBM. falha no cumprimento
das instruções fornecidas pela IBM cu conforme estabelecido de alguma outra forma no Anexo ou DT. A

menos que seja especincado de outra Ionna em um Anexo ou DT. a IBM oferece PEs não IBM sem qualquer
tipo de garantia. Terceiros lomecem serviços e produtos licenciados diretamente para o Cliente sob seus

próprios contratos, Terceiros podem fornecer suas próprias garantias para o Cliente. A IBM irá identificar
"PEs" que a IBM não garante.
3.

Programas de Subscrição e Suporte de Software IBM

Programas IBM adquiridos sob este Contrato estão sujeitos ao Acordo Internacional de Licenciamento de
Programa da IBM (IPLA), incluindo documentos de Informações de Licença (LI).
Um Programa poderá incluir o seguinte. incluindo o original e Iodas as cópias totais ou parciais: 1) instruções
e dados legíveis pela máquina. 2) componentes, 3) conteúdo audiovisual (como imagens, texto, gravações
ou ﬁguras), 4) materiais licenciados correlatos e 5) documentos ou chaves de uso de licença e documentação.
Com exceção de determinados Programas que a IBM designa como de plataforma ou sistema operacional
específico, o Cliente poderá usar e instalar Programas em qualquer idioma nacional disponível

comercialmente para em qualquer plataforma ou sistema operacional disponlvel a partir da IBM de acordo
com os níveis de autorizações do Cliente.
Para adquirir autorizações adicionais para usar Programas sob este Contrato, o Cliente já deve ter adquirido
o código do Programa.
3.1

Garantia de Reembolso

A "garantia de reembolso" do IPLA se aplica apenas na primeira vez em que o Cliente licencia o Programa
IBM sob este Contrato ou qualquer outro contrato equivalente. Se a licença de um Programa IBM for por um
prazo ﬁxo inicial sujeito à renovação ou por um Prazo de Compromisso inicial, o Cliente somente poderá obter
um reembolso se devolver o Programa e sua PoE dentro dos primeiros 30 dias a partir de tal prazo inicial. A
garantia de reembolso do IPLA não se aplica a Dispositivos ou Serviços em Nuvem.

3.2 Conflito entre este Contrato e o IPLA
Caso haja algum conflito entre os termos deste Contrato. incluindo seus Anexos e "DTs", e os termos do
IPLA, incluindo seus Lls, os termos deste Contrato prevalecerão. O IPLA e seus Lls estão disponiveis na
Internet em http:Ilwww.ibm.comlsoftwarelsla.
3.3 Trade-ups IBM e Trade-ups Competitivos

Licenças de determinados Programas que substituem Programas IBM ou Programas não IBM qualificados
podem ser adquiridas sob encargos reduzidos. 0 Cliente concorda em encenar o uso de Programas

substituidos quando instalar os Programas substitutos.
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3.4 Licenças Mensais
Programas de Licença Mensal (Programas ML) são Programas IBM fomecidos ao Cliente sob um encargo
de licença mensal. As Licenças Mensais possuem um prazo que inicia na data em que o pedido do Cliente é

aceito pela IBM e se estende para o periodo que o Cliente se compromete a efetuar os pagamentos a IBM
(Prazo de Compromisso), conforme especificado no "DT“. o Cliente pode encerrar um Prazo de Compromisso

atual antes de sua data de encerramento mediante um aviso com pelo menos 30 dias de antecedência para
a IBM e receberá um reembolso proporcional por todos os meses integrais restantes dos prazos pagos

antecipadamente.

3.5 Licenciamento por Prazo Fixo

As Licenças por Prazo Fixo possuem um prazo que inicia na data em que o pedido do Cliente e aceito pela
IBM, ou no dia civil seguinte após o fim de um Prazo Fixo anterior ou na data de Aniversário. Uma Licença

de Prazo Fixo e para o periodo de tempo préoeiinido, especificado pela IBM em um DT. O Cliente pode

finalizar uma Licença de Prazo Fixo atual antes de sua data de encerramento mediante um aviso com pelo
menos 30 dias de antecedência para a IBM e receberá um reembolso proporcional por todos os meses
integrais restantes dos prazos pagos antecipadamente.
3.6 Licenças de Token
Os "PEs" que são Produtos de Token Eleglveis ou "PTEs" são designados a um Valor de Token. Desde que
o total de Tokens necessários para todos os PTEs usados simultaneamente não exceda o número de Tokens

autorizados na PoE do Cliente, o Cliente pode usar os Tokens para um único PTE ou para uma combinação
de PTEs.

Antes de exceder as autorizações de Token atuais ou de usar um Produto de Token Eleglvel não autorizado.
o Cliente deverá adquirir Tokens e autorizações adicionais suncientes.
Os "PTEs" podem conter um dispositivo de desativação que evitará que eles sejam usados após o término
do Prazo Fixo. O Cliente concorda em não violar esse dispositivo de desativação e tomar as devidas
precauções para evitar perda de dados.
3.7 Categorias de Produto CEO (Complete Enterprise Option)

Coleções de PEs poderão ser oferecidos pela IBM na modalidade 'por usuário" sujeitos a uma quantidade

mlnima inicial de usuários (uma Categoria de Produto de CEO). Para a primeira (primaria) Categoria de
Produto CEO do Cliente, o Cliente deverá adquirir licenças para todos os usuários em sua Empresa a quem
tenha sido designada uma maquina com capacidade de copiar. usar ou estender o uso de qualquer Programa
na Categoria de Produto CEO. Para cada Categoria de Produto CEO adicional, o Cliente deve atender o
requisito minimo aplicável de quantidade do pedido inicial, mas não precisa adquirir licenças para todos os
usuários em sua Empresa a que, tenha sido designada uma maquina com capacidade de copiar. usar ou
estender o uso de qualquer Programa na Categoria de Produto CEO. Quaisquer instalações de quaisquer

componentes de uma Categoria de Produto CEO somente podem ser feitas ou usadas por usuários para os
quais foram obtidas licenças. Todos os programas do lado do cliente (usados em um dispositivo de usuário
ﬁnal para acessar um Programa em um servidor) devem ser adquiridos a partir da mesma Categoria de
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3.8 Subscrição e Suporte de Software IBM

A IBM fornece a Subscrição e Suporte de Software IBM com cada Programa IBM licenciado sob o IPLA. A
Subscrição e Suporte de Software IBM se inicia na data da aquisição do Programa IBM e termina no último
dia do mês correspondente do ano seguinte, a menos que a data de aquisição seja o primeiro dia do mês,
neste caso a cobertura termina no último dia do mês, 12 meses a partir da aquisição.
Enquanto a Subscrição e Suporte de Sottware IBM estiver em vigor. a IBM disponibilizará correções de
defeitos. restriçõese quaisquer novas versões, releases ou atualizações disponíveis de modo geral, Após a
Subscrição e Suporte de Software IBM expirar, esses beneficios não ficarão mais disponiveis para o Cliente
se tiverem sido disponibilizados enquanto a Subscrição e Suporte de Software IBM eslava em vigor e se o
Cliente optou por não exercer tal direito.
Enquanto a Subscrição e Suporte de Software IBM estiver em vigor, an IBM fornecerá ao Cliente assistencia
para i) questões (instruções) de uso e instalação de rotina de curta duração; e ii) questões relacionadas a
código (em conjunto, "Suporte"). Consulte o IBM Software Support Handbook para obter mais detalhes em

https://www.ibm.com/software/suggort/handbook.html. O Suporte para uma versão ou release particular de
um Programa IBM está disponlvel apenas até a IBM retirar o Suporte para essa versão ou release do

Programa IBM. Quando o Suporte for retirado de comercialização, o Cliente deverá fazer uma atualização
para uma versão ou release suportado do Programa IBM para continuar a recebero Suporte. A política "Ciclo
de Vida de Suporte a Software" IBM está disponlvel em httgs:llwww.ibm.comlsoítware/suggortllifecycle.
Para versões ou releases selecionadas do Programa. conforme listado no Manual de Suporte de Software
IBM, apos o Suporte ter sido retirado de comercialização para tais versões ou releases e, enquanto o Cliente
possuir cobertura atual de Subscrição e Suporte de Software em vigor para tais Programas, a IBM fornecerá
suporte para i) perguntas de rotina, de curta duração e de uso (instruções); e ii) questões relacionadas ao
código. No entanto. em tais casos. a IBM fornecerá somente correções e correções temporárias de códigos
existentes e não desenvolverá ou fornecerá novas correções ou correções temporárias para essas versões

ou release.

Se o Cliente decidir continuar com a Subscrição e Suporte de Software IBM de um Programa IBM em um
Local do Cliente designado, o Cliente deverá manter a Subscrição e Suporte de Software IBM para todos os

usos e instalações do Programa IBM nesse Local,
Se o Cliente solicitar a renovação do Suporte e Subscrição do Software IBM expirado para uma quantidade
inferior de autorizações instaladas em uso do Programa IBM do que a quantidade total expirada, o Cliente
deverá fornecer um relatório que veriﬁca o uso e instalação do Programa IBM atual e poderá precisar fornecer
outras informações de Verincação de conformidade.
O Cliente não deve usar os benefícios da Subscrição e Suporte de Software IBM para Programas IBM pelos

quais o Cliente não pagou totalmente pela Subscrição e pelo Suporte de Software IBM. Caso isso ocorra, o
Cliente deverá adquirir uma quantidade de restabelecimento de Subscrição e Suporte de Software IBM
suﬁcienle para cobrir todo o uso não autorizado aos preços então vigentes da IBM.
3.9 Suporte Selecionado
O Suporte Selecionado poderá estar disponível para (i) Programas não IBM ou para (ii) Programas licenciados

sob o Contrato de Licença para Programas Não Garantidos da IBM (iuntos "Programas Selecionados").
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A seção sobre Subscrição e Suporte de Software IBM acima se aplica aos Programas Selecionados sob o
Suporte Selecionado. salvo se 1) a IBM fornecerao Cliente assistência para proietare desenvolver aplicativos
com base no nivel de subscrição do Cliente: 2) a política de "Ciclo de Vida de Suporte de Software" IBM não
se aplicar; e 3) nenhuma nova versão. release ou atualização for fornecida pela IBM.

A IBM não fornece licenças sob esse Contrato para Programas Selecionados.

4. Serviços de Nuvem

Serviços em nuvem são PEs fornecidos pela IBM e dlsponibilizados por uma rede. Serviços em Nuvem não
são Programas. mas exigem que o Cliente faça download, ativando 0 software para usar um Serviço em
Nuvem conforme especificado em um DT.
O Cliente pode acessar e usar um Serviço em Nuvem somente de acordo com as autorizações adquiridas

por ele, O Cliente é responsável pelo uso dos Serviços de Nuvem por parte de qualquer pessoa que acessa—
Ios com as credenciais de conta do Cliente. Um Serviço em Nuvem não pode ser usado em nenhuma
jurisdição para atividade ou Conteúdo ilegal. obsceno. ofensivo ou fraudulento. como advogar para ou causar
dano a, interferir ou violar a integridade ou a segurança de uma rede ou sistema, evadir-se de Filtros. enviar
,

mensagens. vlrus ou código prejudicial não solicitados, abusivos ou enganosos ou violar direitos de terceiros.
Em caso de reclamação ou notificação de violação. o uso poderá ser suspenso até que o fato seja resolvido
e poderá ser encerrado se não for resolvido prontamente.

Termos adicionais, incluindo termos de proteção de dados. para Serviços em Nuvem são fornecidos nos
Termos Gerais para os Termos de Uso de ofertas em Nuvem. Cada Serviço em Nuvem e descrito em um
DT.
Os Termos de Uso e as Descrições de Serviço podem ser visualizados em

https://www03.ibm.com/software/sIa/sladb.nsf/sla/saasl, Os Serviços de Nuvem são projetados para estarem
disponíveis 24/7 sujeitos a manutenção. O Cliente será notificado sobre a manutenção planejada. O suporte
técnico e os compromissos em nivel de serviço, se aplicáveis. estão especificados em um DT. A IBM
fornecerá as instalações, as equipes, os equipamentos, os soﬁwares e outros recursos necessários para
oferecer os Serviços em Nuvem, além dos guias do usuário e das documentações disponiveis de modo geral
para o suporte do uso do Serviço em Nuvem pelo Cliente. O Cliente irá fornecer hardware. software e
conectividade para acessar e usar o Serviço em Nuvem, incluindo quaisquer endereços de URL e certificados

associados necessarios especmcos do Cliente. Um DT pode ter responsabilidades adicionais do Cliente.
Um perlodo de Subscrição do Serviço em Nuvem começa na data em que a IBM notiGca o Cliente de que ele

possui acesso e acaba na data especiﬁcada no DT. Durante o perlodo de subscrição de um Serviço em
Nuvem, o Cliente pode aumentar o nível inscrito do Cliente. mas só pode diminuir o nivel inscrito no ﬁnal de
um periodo de subscrição durante a renovação.
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Opção de Governo
Os termos desle Anexo de Opção de Governo ("Anexa") modificam ou complementam os termas do
Contrato Internacional Passport Advantage IBM (”Contrato").
O Cliente aceita os termos deste Anexo sem modiâcação ao indicar que está se inscrevendo na

ºpção de
Governo quando o Cliente envia um Formulário de Inscrição do Passport Advantage IBM para a IBM ou para
o revendedor de Cliente. conforme aplicável.
O significado dos termos com iniciais maiúsculas usados. mas não deﬁnidos neste Anexo. são fornecidos no

Contrato.
Para participar da ºpção de Governo sob o Contrato. o Cliente deve ser: Autarquia, Fundação Pública.
Empresa Pública. Sociedade de Economia Mista e demais Entidades controladas direta ou indiretamente
pela União. Estados. Distrito Federal e Municipios.

Sob este Contrato. o Cliente se torna eleglvel a preços especiais ao possuir o status de entidade
governamental e, portanto. outros mecanismos e procedimentos de desconto e preços não se aplicam. A
Seção 1.11 - O

vel SVP de Relacionamento do Contrato não se aplica sob este Anexo.
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ANEXO VI

Acordo Internacional de Licenciamento de Programa (IPLA)

Parte

1

- Termos Gerais

AO FAZER 0 DOWNLOAD, INSTALAR. COPIAR. ACESSAR, CLICAR EM UM BOTÃO "ACEITAR" OU
UTILIZAR O PROGRAMA DE QUALQUER OUTRA FORMA, O LICENCIADO CONCORDA COM os
TERMOS DESTE CONTRATO. SE UM TERCEIRO ACEITAR ESTES TERMOS EM NOME DO
LICENCIADO, o TERCEIRO DECLARA E GARANTE QUE POSSUI TOTAL AUTORIDADE PARA
VINCULAR o LICENCIADO A ESTES TERMOS. CASO o CLIENTE NÃO CONCORDE COM ESTES
TERMOS, v NÃO DEVERA FAZER DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR, ACESSAR. CLICAR EM UM BOTÃO
"ACEITAR” NEM UTILIZAR o PROGRAMA; E vDEVERA RETORNAR IMEDIATAMENTE A MÍDIA NÃOUTILIZADA, A DOCUMENTAÇÃO E O CERTIFICADO DE TITULARIDADE PARA A PARTE DA QUAL
FORAM OBTIDOS PARA TER UM REEMBOLSO DO VALOR PAGO. SE O PROGRAMA FOI
TRANSFERIDO POR DOWNLOAD, TODAS As CÓPIAS DO PROGRAMA DEVERAO SER DESTRUIDAS.
1.

Deflnições

"Uso Autorizado"

— O

nível especiﬁcado no qual o Licenciado está autorizado a executar ou operar o

Programa. Tal nivel pode ser medida pelo número de usuários. por milhões de unidades de serviço ("MSUs"),
por Unidades de Valor do Processador ("PVUs”) ou por outro nível de uso especificado pela IBM,
”IBM” — International Business Machines Corporation ou uma de suas subsidiárias.

"Informações sobre Licença" (”Ll”)

- um documento que fornece infomações e quaisquertennos adicionais

especíncos para um Programa. A Ll do Programa está disponivel no endereço www.ibm.com/softwarelsla. A
Ll também pode ser encontrada no diretório do Programa. através da utilização de um comando do sistema
ou como um folheto incluído com o Programa.

"Programa"

- os itens a seguir, incluindo 0 original e todas as cópias integrais ou parciais: 1) instruções e

dados legíveis por máquinas; 2) Cºmponentes. arquivos e módulos: 3) conteúdo audiovisual (tais como
imagens. texto, registros ou ilustrações) e 4) materiais licenciados relacionados (tais como chaves e
documentação).
"Certificado de Titularldade" ("PoE“) evidência do Uso Autorizado do Licenciado, A PoE lambém é a

-

evidência da elegibilidade do Licenciado para garantia, futuras atualizações de preços. se houver. e posslveis
oportunidades especiais ou promocionais. Se a IBM não fornecer uma PoE ao Licenciado. então a IBM pode

aceitar como POE o recibo de venda original pago ou outro registro de venda da parte (ou a IBM ou seu
revendedor) da qual o Licenciado obteve O Programa, contanto que este especifique o nome do Programa e
O Uso Autorizado obtido.

”Periodo de Garantia"
2.

- um ano, a partir da data em que o Licenciado original tenha recebido a licença.

Estrutura do Contrato

—Tennos Gerais, a Pªrte 2 —Termos Exclusivos do País (se houver algum).
a LI e a PoE. e representa o acordo completo entre :: Licenciado e a IBM relativo ao uso do Programa. Ele
substitui qualquer comunicação prévia verbal ou escrita entre o Licenciado e a IBM relativa ao uso do
Programa pelo Licenciado. Os termos da Parte 2 podem substituir ou modificar os termos da Parte 1. Em
caso de conflito. a Li prevalece sobre ambas as Partes.
Este Contrato inclui a Parte
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3. Concessão de Licença

O Programa é de propriedade Intelectual da IBM ou de um fornecedor da IBM, e sujeito a direito autoral e é
licenciado, não vendido

A IBM concede ao Licenciado uma licença não-exclusiva para 1) o uso do Programa até o limite do
Uso Autorizado especincado na PoE, 2) fazer e instalar cópias de acordo com o nivel de Uso
Autorizado e 3) fazer uma cópia de "backup". tudo isso desde que:

b.
o.

d.
e.

(.

o Licenciado tenha obtido o Programa legalmente e cumpra com os termos deste Contrato;
a cópia de ”backup" não seja executada a menos que o Programa do qual foi feito "backup" não possa ser
executado;
o Licenciado reproduza todos os avisos de direitos autorais e outras indicações de propriedade em cada
cópia total ou parcial do Programa;
o Licenciado garanta que qualquer pessoa que use o Programa (via acesso local ou remoto) 1) o faça
apenas em nome do Licenciado e 2) cumpra com todos os termos deste Contrato;
o Licenciado não 1) utilize, copie, modiﬁque ou distribua o Programa. exceto conforme expressamente
permitido neste Contrato; 2) reverta a montagem. reverta a compilação. ou de qualquer outra forma.
traduza o Programa, exceto conforme expressamente permitido pela lei. sem a possibilidade de renúncia
contratual; 3) use nenhum dos componentes, arquivos, módulos. conteúdo audiovisual ou materiais
licenciados correlatos do Programa separadamente de tal Programa; ou 4) sublicencie. alugue ou arrende
o Programa; e
caso o Licenciado obtiver este Programa como um Programa de Suporte. que o Licenciado use este
Programa apenas para suportar o Programa Principal e sujeito a quaisquer limitações na licença para o
Programa Principal, ou, caso o Licenciado obtiver este Programa como um Programa Principal, que o
Licenciado use todos os Programas de Suporte apenas para suportar este Programa e sujeito a quaisquer
limitações neste Contrato. Para os propósitos deste Item ”f." um "Programa de Suporte" é um Programa
que taz parte de outro Programa IBM ("Programa Principal") e identificado como um Programa de Suporte
na Lido Programa Principal. (Para obter uma licença separada para um Programa de Suporte sem estas
restrições, o Licenciado deve entrar em contato com a parte da qual obteve o Programa de Suporte).
Esta licença é aplicável a cada copia do Programa que o Licenciado tizer.

3.1 Trocas ("Trade-ups"). Atualizações, Correções e Patches

3.1.1 Trocas ("Trade-ups")

Se o Programa for substituido por um Programa “trade-up'. a licença do Programa substituido será
imediatamente rescindida.
3.1.2 Atualizações, Correções e Patches

Quando o Licenciado recebe uma atualização (“update"), correção (“ﬁx") ou um pacote (“patch") para um
Programa. o Licenciado aceita quaisquer termos adicionais ou diferentes que sejam aplicáveis a tal
atualizaçao, correção ou pacote que são especificados em sua Ll. Se nenhum termo adicional ou diferente

for fornecido. então a atualização, a correção ou o pacote estarão exclusivamente sujeitos a este Acordo. Se
o Programa for substituido por uma atualização. 0 Licenciado concorda em interromper imediatamente o uso
do Programa substituido.
3.2 Licença de Prazo Fixo

f

Se a IBM licenciar o Programa por um prazo ﬁxo. a licença do Licenciado será rescindida ao ﬁnal do prazo
lixo, a menos que o Licenciado e a IBM concordem em renova-Ia.

m
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3.3 Termo e Rescisão

Este Contrato permanece em vigor até a sua rescisão.

A IBM pode rescindir a licença do Licenciado caso este não cumpre os termos deste Acordo.
Se a licença for rescindida por qualquer motivo por qualquer uma das partes, o Licenciado concorda em

interromper imediatamente o uso e destruir todas as cópias do Programa. Quaisquer termos deste Acordo
que por sua natureza se estendam além do término deste Acordo permanecem em vigor até que sejam
cumpridos. sendo aplicáveis aos respectivos sucessores e cessionarios de ambas as partes.
4. Encargos

Os encargos são baseados no Uso Autorizado obtido, que é especincado na PoE. A IBM não concede
creditos ou reembolsos para encargos ia devidos ou pagos. salvo se especificado de outra forma neste

Acordo. Se :: Licenciado desejar aumentar seu Uso Autorizado, o Licenciado deverà notilicar a IBM ou
um revendedor IBM autorizado com antecedência e pagar quaisquer encargos apllcáveís.

5. Garantia de Reembolso

Se e Licenciado não estiver satisfeito com o Programa por qualquer motivo e for o Licenciado original. este

pode rescindir a licença e obter um reembolso do valor pago pelo Programa, desde que o Licenciado devolva
o Programa e a PoE para a parte da qual os obteve dentro de 30 (trinta) dias da data em que a PoE foi
emitida. Se a licença for por um prazo ﬁxo sujeito a renovação. neste caso :: Licenciado poderá obter um

reembolso apenas se o Programa e sua PoE forem devolvidos dentro dos primeiros 30 (trinta) dias do prazo
inicial. Se o Licenciado tiver efetuado o download do Programa. o Licenciado deverá entrar em contato com
a pane da qual o adquiriu para obter instruções sobre como obter o reembolso.

6. Transferência do Programa
O Licenciado pode transíerir o Programa e todos os seus direitos e obrigações da licença para um terceiro

apenas se este terceiro concordar com os termos deste Contrato. Se a licença for rescindida por qualquer
motivo por qualquer uma das partes. e Licenciado está proibido de transferir o Programa para um terceiro, O
Licenciado não pode transferir uma porção 1) do Programa ou 2) o Uso Autorizado do Programa. Quando o
Licenciado transferir o Programa. também deverá transferir uma cópia fisica deste Acordo. incluindo a Ll e a
POE. Imediatamente após a transferência. a licença do Licenciado é rescindida,
7. Garantia e Exclusões
7.1 Garantia Limitada

IBM garante que o Programa, quando utilizado em seu ambiente de operação especificado, estará em

~
~

conformidade com suas especincações, As especincações do Programa e as informações do ambiente de
operação especificado podem ser encontradas na documentação que acompanha o Programa (tal como um
Lgquivo "leia-me") ou outras informações publicadas pela IBM (tal como uma carta de anúncio). 0 Licenciado
3/8
Rua Mueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760—900 - Tel: (11) 2845-6000 (PABX
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboao da Serra - SP - CEP 06754-97
sg gºv br - pmdespgpmaespspgom

Mªrengº

.5-

Prodesp
___-._...-

SÃO
GDVERNODD ESTADO
._.—-...

PR0.00.7831
concorda que tal documentação e outro conteúdo do Programa podem ser fornecidos apenas no idioma
inglês. a menos que exigido de outra forma pela lei local, sem a possibilidade de renúncia ou limitação
contratual.

A garantia é aplicável somente à parte não-modificada do Programa. A IBM não garante a Operação
ininterrupta ou livre de erros do Programa, e também não garante que poderá corrigir todos os defeitos do
Programa. O Licenciado é responsável pelos resultados obtidos do uso do Programa,
Durante o Período de Garantia. a IBM fornece ao Licenciado acesso aos bancos de dados da lBM contendo
informações sobre defeitos conhecidos do Programa, correções de defeitos. restrições e medidas de contorno
sem encargos adicionais. Consulte o documento “IBM Software Support Handbook" para obter informações

adicionais no endereço www.ibmsom/software/support.
Se o Programa não funcionar conforme gaiantido durante o Período de Garantia e o problema não puder
ser resolvido com a informação disponivel nos bancos de dados da IBM. 0 Licenciado poderá devolver o

Programa e sua PoE para a pane (seja a IBM ou seu revendedor) da qual os obteve e este lhe reembolsará
o valor pago. Após retornar o Programa, a licença do Licenciado e rescindida. Se o Licenciado tiver
efetuado o download do Programa. deverá entrar em contato com a parte da qual o adquiriu para receber
instruções sobre como obter O reembolso.
7.2 Exclusões de Garantia
ESTAS GARANTIAS SAO AS ÚNICAS GARANTIAS DO LlCENCIADO E SUBSTITUEM TODAS AS DEMAIS
GARANTIAS 0U CONDICOES, EXPRESSAS OU IMPLICITAS. INCLUINDO. MAS NÃO SE LIMITANDO A,

CONDIÇOES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO. QUALIDADE
SATISFATORIA. ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, TITULO OU DE NÃO—VIOLAÇÃO. ALGUNS
PAISES 0U JURISDIÇÓES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS EXPRESSAS OU
QUAISQUER

GARANTIAS OU

IMPLÍCITAS. PORTANTO, A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR Ao LICENCIADO. NESTE
CASO, TAIS GARANTIAS ESTAO LIMITADAS A DURAÇÃO DO PERIODO DE GARANTIA. NENHUMA
GARANTIA E APLICAVEL APOS TAL PERIODO. ALGUNS PAISES OU JURISDIÇOES NÃO PERMITEM

LIMITAÇÓES DO PRAZO DE UMA GARANTIA IMPLICITA, PORTANTO A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NAO
SE APLICAR AO LICENCIADO.
ESTAS GARANTIAS CONCEDEM AO LICENCIADO DIREITOS ESPECÍFICOS. o LICENCIADO TAMBÉM
PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE PAIS PARA PAlS ou DE JURISDIÇÃO PARA

JURISDIÇÃO.

As GARANTIAS NESTA CLAUSULA

a (GARANTIA E EXCLUSÓES DE GARANTIA) SÃO FORNECIDAS
EXCLUSIVAMENTE PELA IBM. ENTRETANTO, AS RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADE E
EXCLUSÓES DE GARANTIA DESTE ITEM 5.2 (EXCLUSOES DE GARANTIA), TAMBÉM SAO APLICÁVEIS
AOS FORNECEDORES DE CÓDIGOS DE TERCEIROS DA IBM. TAIS FORNECEDORES FORNECEM TAL

CÓDIGO SEM GARANTIAS ou GONDIÇÓES DE QUALQUER TIPO. ESTE PARAGRAFO NAO ANULA As
DE GARANTIA DA IBM SOB ESTE CONTRATO,

[IJÃBRIGAÇOES

~
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8. Dados e Bancos de Dados do Licenciado

Para auxiliar o Licenciado no isolamento da causa de um problema com o Programa, a IBM pode solicitar

que o Licenciado 1) permita que a IBM acesse o sistema do Licenciado remotamente ou 2) envie informações
ou dados do seu sistema para a IBM. Entretanto. a IBM nao tem a obrigação de fornecer tal assistência. a
menos que a IBM e o Licenciado estabeleçam um contrato por escrito separado sob o qual a IBM concorde
em fornecer ao Licenciado tal tipo de suporte técnico. o que não constitui obrigação da IBM sob este Acordo.

Neste caso, a IBM utilizará informações sobre erros e problemas para aprimorar seus produtos e serviços.

além de auxiliar com o fornecimento de ofertas de suporte relacionadas. Para estes ﬁns. a IBM pode utilizar
entidades e subcontratados da IBM (incluindo um ou mais países que não aquele no qual o Licenciado está
localizado) e o Licenciado autoriza a IBM a fazê-lo.
O Licenciado permanece responsável 1) por quaisquer dados e pelo conteúdo de qualquer banco de dados
que disponibilize para a IBM, 2) pela seleção e implementação de procedimentos e controles relativos ao

acesso. à segurança, à criptogral'ra. ao uso e à transmissão de dados (incluindo quaisquer dados
pessoalmente identiicáveis) e 3) pelo "backup" e pela recuperação de qualquer banco de dados e quaisquer
dados armazenados. O Licenciado não enviara ou fornecerá a IBM acesso a quaisquer informações

pessoalmente identil'rcáveis, seja no formato de dados ou em qualquer outro formato e será responsável pelas
despesas razoáveis e outros valores que a IBM possa incorrer em relação a qualquer uma destas infomações

erroneamente fornecidas para a IBM ou pela perda ou divulgação de tais informações pela IBM, incluindo
terceiros.
aqueles
montantes
decorrentes
de
qualquer
de
reclamação
9. Limitação de Responsabilidade

A limitação e exclusão de responsabilidade descritas nesta Cláusula 9 (Limitação de Responsabilidade)
aplicam—se até o alcance em que não sejam proibidas pela lei aplicável. sem a possibilidade de renúncia

contratual.
9.1 Itens pelos Quais a IBM Pode Ser Responsável

Podem surgir circunstâncias em que, por falha ou outro ato de responsabilidade da IBM. 0 Licenciado possa
reclamar perdas e danos da IBM. Independentemente do fundamento que qualifica o Licenciado a reclamar

danos da IBM (incluindo inadimplemento contratual. negligência. declaração falsa ou outra reclamação
contratual ou extracontratual). a responsabilidade integral da IBM pela soma de todas as demandas advindas
de ou relacionadas com cada Programa ou de outra forma oriunda deste Acordo. não excederá: 1) os danos
por lesão corporal (inclusive morte) e danos a bens móveis e imóveis e 2) outros danos diretos até o limite
dos encargos que o Licenciado pagou pelo Programa que é o objeto da demanda. Na hipótese de encargos
de prazo ﬁxo serão considerados os valores relativos aos últimos 12 (doze) meses.
Este limite também se aplica a quaisquer desenvolvedores e fornecedores de Programas da IBM, Este é o

valor máximo pelo qual a IBM. os seus fornecedores e desenvolvedores de Programas sao coletivamente
responsáveis.
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9.2 Itens Pelos Quais a IBM Não Se Responsabiliza
EM NENHUMA CIRCUNSTÃNCIA A IBM, OS SEUS FORNECEDORES OU DESENVOLVEDORES DE

PROGRAMAS SAO RESPONSÁVEIS PELOS SEGUINTES DANOS, AINDA QUE TENHAM SIDO
INFORMADOS SOBRE A SUA POSSIBILIDADE:
a. PERDA DE OU DANOS A DADOS;
b. DANOS INDIRETOS; OU
0. LUCROS CESSANTES.

10. Verlflcação de Adequação

Para os propósitos desta Seção 10 (Verincaçáo de Adequação), "Termos do Programa IPLA" significam 1)
este Contrato e os termos de aditamento e os documentos de transação aplicáveis fornecidos pela IBM e 2)
politicas de software IBM que podem ser localizados no ”Web site" IBM Soﬂware Policy

(www,ibm.comlsoftwareºolicies), incluindo mas não se limitando a tais pollticas relativas a "backup". preços
de sub-capacidade e migração.
Os direitos e obrigações estabelecidos nesta Seção 10 permanecem em efeito durante o período em que o
Programa está licenciado ao Licenciado e por dois anos após esse período.
10.1 Processo de Verificação
O Licenciado concorda em criar, reter e fornecer a [BM e aos seus auditores registros precisos e por escrito,

relatórios de ferramentas de sistema e outras informações de sistema que sejam suficientes para possibilitar
a verificação auditável de que o uso de todos os Programas pelo Licenciado esteja adequado com os Termos
do Programa IPLA. incluindo. sem limitação. todos os termos aplicáveis de licenciamento e de qualificação
de preços da IBM. O Licenciado e responsável por 1) garantir que não excederá seu Uso Autorizado e 2)

permanecerá em conformidade com os Termos do Programa IPLA.
Mediante notificação com prazo razoável, a IBM podera veriﬁcar a adequação do Licenciado aos
Termos do Programa IPLA em todos os locais e para todos os ambientes no qual o Licenciado usa (para
qualquer propósito) Programas sujeito aos Termos do Programa IPLA. Esta verincação será realizada nas

instalações do Cliente durante o seu horário comercial e de forma a minimizar o impacto nos negócios do
Licenciado. A IBM pode usar um auditor independente para fazer esta verificação, desde que a IBM e o

auditor tenham assinado um contrato de confidencialidade.
10.2 Resolução

IBM notil'icará o Licenciado por escrito se qualquer verincação indicar que :: Licenciado usou qualquer

Programa excedendo o seu Uso Autorizado ou se. de outra forma, não estiver em conformidade com os
Termos do Programa IPLA, O Licenciado concorda em pagar imediatamente e diretamente a IBM os encargos
que a IBM especificar em uma fatura por 1) qualquer uso em excesso, 2) suporte para tal uso em excesso
periodo entre a duração de tal uso em excesso ou dois anos e 3) quaisquer encargos adicionais

~~

menu

atrás responsabilidades. apurados como resultado de uma verificação.

º
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11. Aviso de Terceiros
O Programa pode incluir código de terceiros que a IBM, e não o terceiro, licencia para e Licenciado sob este

Contrato. Os Avisos, se houver algum, para o código de terceiros ("Avisos de Terceiros") são incluídos apenas
para informação do Licenciado. Estes avisos podem ser localizados no(s) arquivo(s) NOTICES do Programa.
Informações sobre como obter o código fonte para determinado código de terceiros podem ser encontradas
nos Avisos de Terceiros. Se nos Avisos de Terceiros, a IBM identiticar o código de terceiros como “Código

de Terceiros Moditicável". a IBM autoriza o Licenciado a 1) modificar o Código de Terceiros Moditicàvei e 2)
reverter a engenharia dos módulos do Programa que estabelecem intertace diretamente com o Código de

Terceiros Moditicàvei contanto que seja apenas com o propósito de depurar as modificações do Licenciado
em tal código de terceiros. As obrigações de serviço e suporte da IBM. se houver, aplicam—se apenas ao
Programa não—modificado,
12. Geral

a.

Nada neste Contrato afeta quaisquer direitos legais dos consumidores que não sejam passíveis de

b.

renúncia ou limitação contratual,
Em relaçao a Programas que a IBM fornece ao Licenciado por meio de midia (forma tanglvel), a IBM
terá cumprido suas obrigações de remessa e envio mediante a entrega de tais Programas a
transportadora designada pela IBM. salvo se acordado de outra forma por escrito entre o Licenciado e
a IBM.

c,

Se qualquer provisão deste Contrato for considerada inva'lida cu inexequlvel. as demais provisões
deste Contrato permanecerão totalmente em pleno vigor e efeito.

d,

O Licenciado concorda em cumprir com todas as leis e regulamentos de exportação e importação

aplicáveis, incluindo regulamentos de embargo e sanções e proibições dos Estados Unidos relativos à
e.

exportação para certos usos finais ou certos usuários.
O Licenciado autoriza a International Business Machines Corporation e suas subsidiárias (e seus
sucessores e cessicnaríos. contratados e Parceiros Comerciais IBM) a armazenar e usar infomações
de contato comercial do Licenciado em qualquer lugar em que conduzam negócios, com relaçao a
produtos e serviços IBM ou na promoção do relacionamento comercial da IBM com :) Licenciado.

f.

Cada uma das partes concederá à outra oportunidade razoável para cumprir suas obrigações sob este
Contrato antes de reclamar seu cumprimento. As partes tentarão resolver de boa-fé todas as disputas,

discordâncias ou demandas entre elas relativas a este Contrato.
9,

Os prazos prescricionais observarão o disposto nos artigos 205 e 206 do Código Civil Brasileiro. Lei nº
10.406 de 10 de janeiro de 2002,

h.

Nenhuma das partes é responsável por falhas no cumprimento de quaisquer obrigações devido a
causas fora do seu controle.

i.

Este Contrato não criará quaisquer ações judiciais e reivindicações para qualquer terceiro, nem a IBM
será responsável por quaisquer demandas de terceiros contra :) Licenciado, exceto conforme permitido
na Subseção 10,1 (Itens pelo Quais a IBM Pode Ser Responsável) acima para lesões corporais

iª“
x

(incluindo morte) ou danos a bens móveis ou imóveis pelos quais a IBM seja legalmente responsável
perante aquele terceiro. Desta forma. e Licenciado não poderá requerer responsabilidades da IBM por
anos que o Licenciado vier incorrer em razão de reivindicações de terceiros.
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j.

Ao celebrar este Contrato. nenhuma das partes está se baseando em qualquer declaração que não
esteja especmcada neste Contrato, incluindo. sem se limílar a. qualquer declaração relativa: 1) ao

desempenho ou funcionalidade do Programa, que não tenha sido expressamente garantido na Seção
a (Garantia e Exclusões) acima; 2) às experiências ou recomendações de outras partes; ou 3) a
k.

quaisquer resultados ou economias que o Licenciado possa obter.
A IBM assinou contratos com algumas organizações (denominadas "Parceiros Comerciais IBM”) para
promover. comercializar e prestar suporte a determinados Programas. Os Parceiros Comerciais IBM

permanecem independentes e separados da IEM. A IBM não é responsável por ações ou declarações
dos Parceiros Comerciais ou por quaisquer obrigações destes com o Licenciado,
I.

Os termos da licença e da indenização da propriedade intelectual de outros contratos do Licenciado

com a IBM (tal como o Contrato de Produtos e Serviços IBM) não se aplicam às licenças do Programa

concedidas sob este Contrato.
13. Ãmbito Geográílco e Legislação Aplicável
13.1 Legislação

Aplicável

Ambas as partes concordam com a aplicação das leis do pals no qual o Licenciado obteve a licença do
Programa para reger. interpretar e executar todos os direitos. deveres e obrigações do Licenciado e da IBM

decorrentes de ou relacionados de qualquer maneira ao objeto deste Contrato. não obstante conilitos de
princípios legais.

A Convenção das Nações Unidas não se aplica nos Contratos para Venda Internacional de Bens.

13.2 Jurisdlção

As partes elegem o foro da cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, para dirimir questões advindas

deste Contrato;
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ANEXO VII

Licença de Subscrição
Este Anexo para Licença de Subscrição (“Anexo"). rege a licença dos Programas disponibilizados pela IBM

com base em cada Licença de Subscrição que o Cliente adquire da IBM ou de um Parceiro Comercial IBM.
Este Anexo complementa os termos do Contrato IBM lnlemational Passport Advantage, Contrato IBM

Intematipnal Passport Advantage Express, ou contrato equivalente. conforme aplicavel, entre o Cliente e a
IBM ('IPAA").
Os termos escritos em maiúsculas não definidos neste Anexo são definidos no IPAA.

1.

Licença de Subscrição (antiga Licença por Prazo Comprometido)

Urna Licença de Subscrição é um modelo de licenciamento que dá acesso a um Programa e à Subscrição
e Suporte IBM (S&S) pelo Prazo de Subscrição especificado nos Documentos de Transação (TDs)

0 Prazo de Subscrição começa na data em que o pedido do Cliente e aceito. ou conforme
especificado em um TD, e termina na data especificada em um TD. O Cliente não pode rescindi-Io antes do
encerramento do Prazo de Subscrição.
aplicáveis.

Upgrade da Licença de Subscrição (antiga Upgrade da Licença de Prazo
1.1
Comprometido)
Para determinados Programas que o Cliente adquiriu uma licença e possui um S&S ativo (Programas

Qualificados), o Cliente pode fazer atualização para um Programa de Licença de Subscrição (Upgrade da
Licença de Subscrição), conforme detalhado em um TD. Quando um Upgrade da Licença de Subscrição é
& o Programa de Licença de Subscrição em
qualquer combinação de implementação. até atingir o número total de autorizações adquiridas para o
Upgrade da Licença de Subscrição.

adquirido, o Cliente poderá utilizar o Programa Qualificado

Se não renovar 0 Prazo de Subscrição, o Cliente pode continuar utilizando o Programa Qualificado no nivel
da versão do Programa em uso no ﬁnal do Prazo de Subscrição. e se optar por retomar o S&S disponivel

para o Programa Qualificado. o Cliente poderá adquiri-lo. nos preços então vigentes. para todos os usos e
instalações do Programa Qualificado em todos os Locais do Cliente sob um número de contrato lF'AA e sob

o IPAA Express.

2.

Renovação da Licença de Subscrição

O Cliente seleciona uma opção de renovação em um TD no momento em que faz o pedido de um Programa.
O Cliente pode mudarsua opção de renovação a qualquer momento avisando a IBM porescrito pelo menos

30 dias antes do termino do prazo atual. Se o Cliente optar por renovar e o Programa ainda estiver

disponível, a IBM renovarà a licença em vias de expiração pelos preços acordados previamente ou. caso
não haja nenhum. pelos preços vigentes. Se o Cliente optar por não renovar, os direitos de licença para o

Programa de Licença de Subscrição e o acesso ao S&S terminarão e o Cliente será obrigado a desinstalar
e a destruir todas as cópias referentes ao Programa afetado.
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3.

Retirada de um Programa por Licença de Subscrição

A IBM pode retirar de comercialização o modelo de licenciamento de um Programa a qualquer momento.
Para Clientes cujo prazo do contrato atual ultrapassa a data da retirada de comercialização, a IBM pode
continuar fornecendo esse modelo de licenciamento até o ﬁnal do prazo então vigente, ou pode trabalhar
com o Cliente para estabelecer uma solução alternativa.
Este Anexo, 0 IPAA e quaisquer Documentos de Transação aplicáveis compõem o Contrato completo entre
as partes com relação às transações pelas quais o Cliente adquire a Licença de Subscrição ou 0 Update da
Licença de Subscrição para um Programa. alem de substituirem todas as comunicações orais ou escritas
ou compromissos firmados previamente entre o Cliente e a [BM sobre este assunto. Ao assinar este Anexo.

incluindo quaisquer Documentos de Transação, as partes acordam que quaisquer termos e condições
diferentes daqueles estabelecidos neste Anexo. no IPAA ou em um Documento de Transação não serão
aplicáveis.

Termos adicionais ou diferentes em qualquer comunicação por escrito do Cliente (tal como um pedido de
compra) são nulos.
Cada parte aceita os termos deste Anexo assinando-o (ou outro documento que o incorpore por referência)
manualmente ou. quando reconhecido por lei, eletronicamente, Uma vez assinado. i) qualquer reprodução
deste Anexo feita por meios connáveis (por exemplo, imagem eletrônica. fotocópia ou fac-slmile) será
considerada um original e ii) todas as Licenças de Subscrição ou Upgrade de Licença de Subscrição para
Programas estarão sujeitas a ele.
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ANEXO VIII

Contrato de Serviços em Nuvem IBM (CSA)
Contrato Completo: este Contrato de Serviços em Nuvem (CSA) e os Anexos e Documentos de Transação
Aplicáveis são o contrato completo referente à cada transação sob este CSA (em conjunto. o Contrato) sob
o qual o Cliente pode solicitar Serviços em Nuvem.
Documentos de Transação: os Documentos de Transação (TDs) detalham as especificidades das
transações, como encargos e uma descrição deles. além de infomações sobre os Serviços em Nuvem.
Exemplos de TDs incluem SOWs. descrições de serviço. documentos de pedidos. cartas-pedido e faturas.
Pode haver mais de um TD aplicável a uma transação.
Anexos:

documentos identíncados como Anexos fornecem termos suplementares que se aplicam a

determinados tipos de transações. tais como um anexo da solução,
Quaisquer termos conflitantes em um Anexo ou TD que substituam temos deste CSA serão identiﬁcados no
TD ou no Anexo aceite pelo cliente e se aplicarão à transação especliica.

1.

a)

Serviços em Nuvem

Serviços em Nuvem da IBM
Os Serviços em Nuvem da IBM são cismas IBM "como um serviço" que a IBM disponibiliza por meio

de uma rede, tal como software como serviço. plataiorma como serviço ou infraestrutura como
serviço.

Cada Serviço em Nuvem da IBM é descrito em um TD.
Os Serviços em Nuvem da IBM foram desenvolvidos para estarem disponíveis 24 horas por dia, 7

dias por semana, sujeitos à manutenção. A IBM fornecerá aviso prévio sobre a manutenção
planejada.
Os compromissos de suporte técnico e de nivel de serviço, se houver. são especiﬁcados em um

Anexo ou TD.
b)

Serviços não IBM
A IBM pode oferecer Serviços em Nuvem de terceiros ou os Serviços em Nuvem da IBM podem

permitir o acesso a Serviços em Nuvem de terceiros (Serviços não IBM)
Um TD identiﬁcaré quaisquer termos de terceiros aplicáveis que regem o uso dos Serviços Não
IBM pelo Cliente. O uso dos Serviços Não IBM constitui o contrato do Cliente com os termos de

terceiros.

A IBM não fez parte de nenhum termo de terceiros e não é responsável por Servlços Não IBM.
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c) Aceitação do Pedido
O Cliente aceita o Anexo ou TD aplicável para os Serviços em Nuvem ao assináJo.

A IBM aceita o pedido do Cliente confirmando o pedido ou permitindo o acesso.

d) O que

a

IBM oferece

A IBM fornece as instalações, a equipe, o equipamento. 0 software e os outros recursos necessários
para fornecer os Serviços em Nuvem da IBM.
A IBM fornece os guias do usuário e a documentação normalmente disponiveis para suportar o uso
dos Serviços em Nuvem da IBM pelo Cliente.
e)

Software de Ativação
Software de Ativação e a software que o Cliente faz download para seus sistemas que facilita o uso
de um Serviço em Nuvem e será identiﬁcado em um TD.

0 Software de Ativação não faz parte do SeNiço em Nuvem e o Cliente pode usar o Software de
Ativação apenas em conexão com o uso do Serviço em Nuvem, de acordo com quaisquer termos
de licença especificados em um TD.
Os termos de licença especiﬁcarao as garantias aplicáveis. se houver. Caso contrário, 0 Software

de Ativação será fornecido como se encontra, sem garantias de qualquer tipo.

f)

O que o Cliente fornecerá7

O Cliente fornecerá hardware, so'llware e conectividade para acessar e usar os Serviços em Nuvem.

incluindo quaisquer endereços de URL requeridos especllicos do Cliente e certificados associados.

g)

Direito de Uso e Responsabilidades do Cliente
Os usuários autorizados do Cliente podem acessar os Serviços em Nuvem apenas até o limite das

autorizações adquiridas pelo Cliente.
O Cliente é responsável pelo uso dos Serviços em Nuvem por qualquer usuário que acesse os

Serviços em Nuvem com as credenciais de conta do Cliente.
h) Termos de Uso Aceitáveis

Os Serviços em Nuvem não podem ser usados para Conteúdo ou atividade ilegal, nociva, obscena,

ofensiva ou fraudulenta. Exemplos de atividades proibidas são incentives ou causar danos, interferir
ou violar a integridade ou a segurança de uma rede ou de um sistema, evadir filtros, enviar
mensagens não solicitadas, abusivas ou enganosas, introduzir virus ou código malicioso ou violar

direitos de terceiros.
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O Cliente não poderá usar Serviços em Nuvem se a falha ou interrupção dos Serviços em Nuvem
puder conduzir a morte, lesão corporal grave ou danos em propriedades ou ambientais.
O Cliente não poderá:
(1) Realizar engenharia reversa em qualquer parte de um Serviço em Nuvem;
(2) Ceder ou revender acesso direto a um Serviço em Nuvem a um terceiro fora da

Empresa do Cliente; on
(3)

Combinar um Serviço em Nuvem como valor agregado do Cliente para criar
uma solução com a marca que o Cliente comercializa para seus consumidores
ﬁnais. a menos que acordado de outra forma pela IBM por escrito.

Pré-Visualização dos Serviços em Nuvem

i)

Os Serviços em Nuvem ou recursos de Serviços em Nuvem são considerados uma “pré-

visualização' quando a IBM disponibiliza tais serviços ou recursos sem encargos. com
funcionalidade limitada ou de pré-visualização, ou por um tempo limitado para testar a
funcionalidade disponível. Exemplos de pré-visualização de Serviços em Nuvem incluem Serviços
em Nuvem beta, trial, gratuitos ou designados para pré-visualizaçao.
Qualquer Serviço em Nuvem de pré-visualizaçao é excluido dos contratos de nivel de serviço
disponíveis e pode não ser suportado.

A IBM podera cobrar ou descontinuar um Serviço em Nuvem de pré-visualização a qualquer
momento e sem aviso prévio.

A IBM não é obrigada a Iiberaros Serviços em Nuvem de visualização ou a disponibilizar um serviço
equivalente com disponibilidade geral.
2,

Proteção de Dados e Conteúdo
a)

Conteúdo Fornecldo Pelo Cliente

O Conteúdo consiste em todos os dados, softwares e infomações que o Cliente ou seus usuários

autorizados fornecem. autorizam o acesso ou inserem nos Serviços em Nuvem da IBM.
O Cliente concede os direitos e permissões a IBM. suas afiliadas e seus contratados para usar,

fornecer, armazenar e, de outra forma, processar o Conteúdo exclusivamente para fornecer os
Serviços em Nuvem da IBM.
O uso dos Serviços em Nuvem da IBM não afetará os direitos de propriedade ou de licença do Cliente

sobre tal Conteúdo.
b)

Uso do Conteúdo

A IBM. suas aﬁliadas e seus contratados acessarão e utilizarão o Conteúdo exclusivamente com
o propósito de fornecer e gerenciar o Serviço em Nuvem da IBM.

_

A IBM tratará o Conteúdo como confidencial, divulgando-o apenas aos funcionários e contratados
da IBM até o limite necessário para fornecer os Serviços em Nuvem da IBM.
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O Cliente é responsável por obter todos os direitos e permissões necessários para permitir o

processamento do Conteúdo nos Serviços em Nuvem da IBM.
O Cliente fara divulgações e obterá o consentimento exigido por lei antes que o Cliente forneça.

autorize o acesso ou insira informações pessoais. inclusive dados pessoais ou outros dados
regulados, para processamento nos Serviços em Nuvem da IBM.
Se qualquer Conteúdo estiver sujeito à regulamentação governamental ou exigir medidas de
segurança além das especificadas pela IBM para os Serviços em Nuvem IBM, o Cliente não irá

fornecer. permitir acesso ou inserir tal Conteúdo para processamento nos Serviços em Nuvem
IBM, a menos que seja especificadamente permitido no TD aplicável ou a menos que a IBM tenha

concordado primeiro por escrito em implementar segurança adicional e outras medidas.

d) Proteção de Dados
Dados

(DSPs) da IBM. em
http:/lwww.lbm.com/cloud/data-securig. se aplicam aos Serviços em Nuvem da IBM padrão com

O

Princípios

de

Privacidade

e

Segurança

de

disponibilidade geral.
Os recursos e funções de segurança especificos de um Serviço em Nuvem da IBM serão

descritos no Anexo ou TD aplicavel.
O Cliente é responsável por selecionar, solicitar, ativar e usar recursos de proteção de dados

disponíveis. que são apropriados para suportar o uso dos Serviços em Nuvem pelo Cliente,
O Cliente é responsável por avaliar a adequação dos Serviços em Nuvem com relação ao

Conteúdo e ao uso pretendido pelo Cliente, O Cliente reconhece que os Serviços em Nuvem
usados atendem aos requisitos e as instruções de processamento do Cliente requeridos para

cumprir as leis aplicáveis.
9)

Adendo de Processamento de Dados da IBM
O Adendo de Processamento de Dados (DPA) da IBM está localizado em httg://ibm.com/dºa

Cada Serviço em Nuvem da IBM tem um Apêndice do DPA que específica como a IBM irá

processar os dados do Cliente.
O DPA e o(s) Apendices do DPA aplicáveis se aplicam aos dados pessoais presentes no
Conteúdo. se e na medida em que: i) o Regulamento Geral para a Proteção de Dados Europeu
identificadas em
ou
outras leis de proteção de dados
(EU/2016/679);
ii)

http:/Iwww.ibm.comldgaldgl se aplicam.
Mediante solicitação de qualquer uma das partes. a IBM. o Cliente ou as afiliadas de qualquer
um deles Hrmarâo contratos adicionais, conforme exigido por lei no formulário prescrito para a
proteção dos dados pessoais regulamentados incluídos no Conteúdo. As partes concordam (e
assegurarâo que suas respectivas afiliadas concordem) que tais contratos adicionais estarão
sujeitos aos termos do Contrato.
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f)

Remoção do Conteúdo
Para os Serviços em Nuvem da IBM com recursos autogerenciados, o Cliente pode remover o
Conteúdo a qualquer momento. Caso contrário. a IBM devolverá ou removerá o Conteúdo dos
recursos de computação da IBM quando ocorrer a expiração ou o cancelamento dos Serviços
em Nuvem da IBM ou antes mediante solicitação do Cliente.

A IBM pode cobrar por determinadas atividades executadas por solicitação do Cliente (tais como
entregar Conteúdo em um formato específico).
A IBM não arquiva Conteúdo: no entanto. algum Conteúdo pode permanecer em arquivos de
backup dos Serviços em Nuvem da IBM até a expiração de tais arquivos, conforme regidos pelas
práticas de retenção de backup da IBM.

Mudança e Retirada de Servlços em Nuvem

3.
a)

Dlreito da IBM de Mudar Serviços em Nuvem
A qualquer momento e a critério da IBM. a IBM pode mudar:
(1) Os Serviços em Nuvem da IBM, incluindo as descrições publicadas correspondentes; e
(2) O DSP e outras documentações de segurança e privacidade de dados publicadas para os
Serviços em Nuvem da IBM;

A intenção de qualquer mudança acima será para:
(1) Disponibilizar recursos e funcionalidade adicionais;
(2) Melhorar e esclarecer compromissos existentes: ou
(3) Manter o alinhamento com os padrões operacionais e de segurança adotados atualmente ou

com as leis aplicáveis.

A intenção não é degradar os recursos de segurança ou de proteção de dados ou a funcionalidade
dos Serviços em Nuvem da [BM
As mudanças nas descrições publicadas, no DSP ou em outros documentos publicados. conforme
especificado acima. serão efetivas quando forem publicadas ou na data de vigência especincada,

Quaisquer mudanças que não atendam às condições especiãcadas acima entrarão em vigor e
serão aceitas pelo Cliente apenas mediante:
(1) A assinatura de um aditamento pelo Cliente (por escrito ou on-line)
(2) Novos pedidos. serviços de uso contlnuo ou renovações poderão ser suspensos até que um
aditamento seja assinado.

b)

Retirada de um Serviço em Nuvem

A IBM poderá retirar de comercialização um Serviço em Nuvem da IBM mediante aviso prévio de
12(doze) meses.
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A IBM continuará fornecendo o Serviço em Nuvem da IBM retirado pelo restante da vigência não
expirada do Cliente ou trabalhará com o Cliente para migrar para outra oferta IBM com
disponibilidade geral.
Serviços Não IBM poderão ser descontinuados a qualquer momento caso o terceiro descontinue
ou caso a IBM não disponibilize mais tais serviços.

4.

Garantias

e)

Retirada de urn Serviço em Nuvem

A IBM garante que fornece os Serviços em Nuvem da IBM ou outros serviços da IBM usando cuidados
e qualificações comercialmente razoáveis e conforme descrito no TD aplicável.
Essas garantias terminam quando os Serviços em Nuvem da IBM ou outros serviços da IBM terminam,

Essas garantias são as únicas garantlas da IBM e substltuem todas as outras garantias,
incluindo as condições ou garantias implícitas de qualldade de satlsfação, comerclallzação. não
infração e adequação a um determinado propósito.

Limitações da Garantia

b)

A IBM não garante a operação ininterrupta ou livre de erros dos Servlços em Nuvem da IBM.
A IBM não garante que corrigirá todos os defeitos.
Embora a IBM se esforce para fornecer medidas de segurança para manter todos os dados
seguros, a IBM não garante que poderá evitar todas as dlsrupções de tercelros ou o acesso não
autorizado de terceiros.

As garantias da IBM não se aplicarão em caso de uso inapropriado, modificação, dano não
causado pela IBM ou falha no cumprimento das instruções fornecidas por escrito pela IBM.

A IBM fornece pré-visualizações de Serviços em Nuvem ou Serviços Não IBM sob o Contrato no
estado em que se encontram, sem garantias de qualquer tipo. Terceiros podem fornecer suas
próprias garamias ao Cliente para os Serviços Não IBM.
5,

Encargos. Tributos e Pagamento

a)

Encargos

O Cliente concorda em pegar todos os encargos aplicáveis especificados em um TD. todos os encargos

pelo uso em excesso de autorizações. quaisquer encargos alfandegários ou outros impostos. tributos e
tarifas semelhantes impostas por qualquer autoridade e resultantes das aquisições do Cliente sob o
Contrato.

As quantias são devidas mediante o recebimento da fatura e devem ser pagas dentro de 30 dias da data
da fatura para um conta especificada pela IBM e encargos moratórios podem ser aplicados.
Os Serviços pegos antecipadamente devem ser usados dentro do perlodo aplicável.

A IBM não oferece creditos nem reembolsos por quaisquer encargos pré-pagos ou únicos. nem para
Dig/2791505 encargos ja devidos ou pagos. exceto conforme previsto no Contrato.

~~
«.:,

,“)
;

_
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Se a IBM se comprometer com o preço. conforme especificado em um TD, a IBM não mudará tal preço
durante a vigenca especificada. Se. de outra forma. a IBM não se comprometeu com o preço durante o

periodo de vigência de um Serviço em Nuvem, ela poderá mudar os encargos com um aviso prévio de
30 (trinta) dias.

Impostos Retidos
O Cliente concorda em:

Os encargos/preços dos Serviços e/ou Produtos. objeto deste Contrato. incluem todos os tributos

incidentes na data base. os quais são de responsabilidade da IBM. Fica. entretanto, expressamente
acordado entre a IBM e o CLIENTE que. caso ocorra alteração quanto à allquota e/ou quanto a forma de
cálculo e/ou quanto à base de cálculo e/ou quanto à forma de recolhimento, e/ou quanto à tributação dos
itens que integram o custo dos Serviços/Produtos, e/ou quanto a qualquer outro aspecto legal. inclusive
se decorrente de decisão judicial. relativos aos tributos incidentes na data base, assim como caso ocorra
a criação e incidência de novo tributo sobre a operação , os preços contratados serão alterados de forma

a retlelir a diminuição ou o aumento efetivamente ocorrido, Da mesma forma, casso ocorra alteração do
originalmente previsto quanto aos locais de origem/destino dos Produtos e/ou aos locais de prestação

dos Serviços. e/ou a alteração da forma de comercialização dos Produtos e/ou Serviços, e/ou. ainda. à
alteração da classincação tributária dos Serviços e Produtos, os preços contratados serão alterados de
forma a refletir o aumento ou a diminuição efetiva da allquota de tributos cabíveis. Nos contratos de
serviços não deverá ser deduzido do valor a pagar junto a IBM qualquer retenção efetuada em
cumprimento de norma municipal que esteja em desacordo com a Lei Complementar Federal 116/03 ou
norma posterior que altere as regras de retenção que devem ser observadas pelos Muníclpios na edição
de regras de retenção de ISS.
b)

Faturamento
A IBM irá íaturar:
(1 )

Encargos recorrentes no inicio do termo de frequência de faturamento selecionado;

(2) Encargos de uso e excedentes com vencimento no mês seguinte após a prestação do serviço;
e

(3) Encargos únicos mediante a aceitação de um pedido pela IBM,
6.

Responsabilidade e Indenização

a)

Responsabilidade pelos Danos
A responsabilidade total da IBM pela soma de todas as demandas relacionadas ao Contrato não
excederá o valor de quaisquer danos diretos reais incorridos pelo Cliente até os valores pagos (se
encargos contínuos. encargos de ate 12 meses de aplicam) pelo serviço que é objeto da demanda,
independentemente da base da demanda.
A IBM não poderá ser responsabilizada por danos indiretos ou lucros cessantes.

,“

Essas limitações se aplicam coletivamente à IBM, suas afiliadas. contratadas e fornecedores.
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b)

Quais Danos Não São

lltados'!

As quantias a seguir não estão sujeitas ao limite acima:
(1) Pagamentos de terceiros referidos na subcláusula Reclamações de Violação abaixo; e
(2) Danos que não podem ser limitados ao abrigo da lei aplicável.

c)

Reclamações de Violação')
Se um terceiro propuser uma demanda contra o Cliente de que um Serviço em Nuvem da IBM esta

infringindo uma patente ou direitos autorais. a IBM defenderá o Cliente com relação a essa demanda
e pagará todos os custos que o tribunal, no ﬁnal, atribuir ao Cliente ou que estejam incluldos no
acordo aprovado pela IBM.
Para obter a defesa e o pagamento da IBM com relação a demanda de violação, o Cliente deverá

prontamente:
(1) Notificar a IBM por escrito sobre a demanda:
(2) Fornecer as informações solicitadas pela IBM; e
(3) Permitir que 3 IBM controle e coopera razoavelmente na defesa e quitação, inclusive nos esforços
de mitigação.

As obrigações de defesa e pagamento da IBM com relação às demandas de violação se estendem

as demandas baseadas no Código de Soare Livre que a IBM seleciona e integra nos Serviços em
Nuvem da IBM. 0 Código de Software Livre é o código de soﬂware Iicenciado de um terceiro que
atende à Dennição de Software Livre especificada em hugs/logensourcenrg/csd
d)

Damandas que Não São Abrangidas'P

A IBM não tem nenhuma responsabilidade sobre demandas baseadas em

:

(1) Produtos e serviços não IBM, incluindo Serviços Não IBM;
(2) Itens não fornecidos pela IBM; ou
(3) Qualquer violação da lei ou de direitos de terceiros causados por conteúdo. materiais, designs ou
especincações.

7.

Vigência e Rescisão

a)

Vigência de um Serviço em Nuvem

A vigência começa na data em que a IBM notilica o Cliente de que ele pode acessar os Serviços em
Nuvem.

o TD do pedido especmcará se os Serviços em

Nuvem serão renovados automaticamente, continuarão

em uma base de uso contínuo ou rescindirão no ﬁm do período da vigência.
Para a renovação automática, a menos que o Cliente forneça a IBM, ou ao Parceiro Comercial IBM
envolvidos no Serviços em Nuvem, um aviso por escrito sobre a não renovação, com pelo menos 30 dias

antecedência
«ie
I
.

~~ '

omati

da data de expiração da vigência, os Serviços em Nuvem serão renovados

mente pelo período especificado.
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Para uso contínuo. os Serviços em Nuvem continuarão disponiveis mensalmente, até que o Cliente

forneça a IBM ou ao Parceiro Comercial IBM envolvido nos Serviços em Nuvem um aviso prévio. por
escrito. 30 dias antes da rescisão. Os Serviços em Nuvem permanecerão disponiveis até o ﬁm do mês
do calendario apos o período de 30 dias.
b) Suspensão de um Serviço em Nuvem da IBM

A IBM podera suspenderou limitar. na medida do necessário. o uso pelo cliente de um Serviço em Nuvem
da IBM caso a IBM determine que há uma:
(1) Wolaçâo material das obrigações do cliente;
(2) Violação de segurança;
(3) Wolação da lei; ou
(4) Wolação dos Termos de Uso Aceitáveis.

A IBM fornecerá aviso antes de uma suspensão, conforme comercialmente razoável,
Se a causa de uma suspensão puder ser corrigida de forma razoável, a IBM fornecerá um aviso das
ações que o Cliente deverá tomar para restabelecer os Serviços em Nuvem da IBM. Se o Cliente falhar
na tomada de tais ações dentro de um prazo razoável, a IBM podera rescindir os Serviços em Nuvem da
IBM.
e)

Rescisão dos Serviços em Nuvem

O Cliente poderá rescindir os Serviços em Nuvem da IBM mediante aviso de 30 dias:

(1) Por recomendação por escrito de uma agência governamental ou regulatória seguindo uma mudança
na legislação aplicável ou nos Serviços em Nuvem da IBM;
(2) Se uma mudança nos Serviços em Nuvem da IBM fizercom que o Cliente não tique em conformidade

com as leis aplicáveis, ou
(3) Se a [BM notificar o Cliente sobre uma mudança nos Serviços em Nuvem da IBM que tenha um efeito
material adverso no uso dos Serviços em Nuvem da IBM pelo Cliente, desde que a IBM tenha 90

dias para trabalhar com o Cliente para minimizar tal efeito.
No caso de qualquer rescisão acima pelo Cliente ou de uma rescisão semelhante de um Serviço Não
IBM, a IBM deverá reembolsar a parte de quaisquer quantias pré-pagas pelo Serviço em Nuvem aplicável
pelo período após a data da rescisão.
O Cliente poderá rescindir os Serviços em Nuvem da IBM por violação material das obrigações da IBM

fornecendo aviso e tempo razoável para cumprimento.
Se os Serviços em Nuvem forem rescindidos por qualquer outro motivo, o Cliente pagará a IBM. na data
da rescisão, as quantias totais devidas pelo Contrato.

Ao rescindir. a IBM poderá ajudar o Cliente na transição do Conteúdo para uma tecnologia alternativa por
um encargo adicional e sob termos acordados separadamente.
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d) Rescisão deste CSA
Qualquer parte pode rescindir este CSA:
(1) Sem causa. mediante aviso prévio de pelo menos 30 dias à outra parte após a expiração ou rescisão
de suas obrigações sob o Contrato. ou
(2) Imediatamente por motivo justo caso a outra esteja violando materialmente o Contrato, desde que a
parte inadimplente seja notincada e tenha um prazo razoável para cumprimento.

Quaisquer termos que, por sua natureza. se estendam além da data de rescisão do Contrato
permanecerão em vigor até serem cumpridas e se aplicarão a seus sucessores e cessionários.

A rescisão desse CSA não rescinde os TDs. e as disposições desse CSA, visto que se relacionam a com
tais TDs. permanecem em vigor até que sejam cumpridas ou de outra forma rescindidas, de acordo com
seus termos.

A falta de pagamento tempestivo é uma violação material.

8. Leis Aplicáveis e Escopo Geogràlico
a)

Conformidade com as Leis

Cada parte é responsável por cumprir:
(1) Leis e regulamentos aplicáveis aos seus negócios e Conteúdo: e
(2) Leis e regulamentos de importação, exportação e sanção econômica. incluindo regime de controle
de comércio bélico de qualquerjurisdição. inclusive os Regulamentos internacionais de Comércio de

Armas e aqueles dos Estados Unidos eu proibem ou restringem a exportação, a reexportação ou a
transferencia de produtos, tecnologia. serviços ou dados, direta ou indiretamente, para ou por

determinados paises. usos finais ou usuários ﬁnais.
b)

Leis Aplicáveis

Ambas as partes concordam com a aplicação das leis do pais do endereço comercia do Cliente no
Contrato, desconsiderado o conflito de princípios legais.
Os direitos e obrigações de cada parte são válidos somente no pais do endereço comercial do Cliente;

Se o Cliente ou qualquer usuário exportar ou importar Conteúdo ou usar qualquer parte dos Serviços em
Nuvem fora do pais do endereço comercial do Cliente, a IBM não servirá como a exportadora ou
importadora exceto conforme exigido por leis de proteção de dados.
Se alguma disposição do Contrato for inválida ou inexequlvel. as disposições restantes permanecerão

em pleno vigor e efeito,

Nada no Contrato afeta os diretos estabelecidos por lei dos consumidores que não podem ser
renunciados ou limitados por contrato.

A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias não se aplica
às transações sob o Contrato.

Mªrx
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c) Jurisdição

Todas as disputas decorrentes ou relacionadas a esse Contrato. incluindo procedimentos sumários. serão
propostas e submetidas à jurisdição exclusiva do Fórum da Cidade de Taboão da Serra, Estado de São
Paulo, Brasil e as panes concordam irrevogavelmente com essa jurisdição específica, renunciando

qualquer outra. por mais privilegiada que seja.

9. Disposições Gerais
a)

Função da IBM

5)

A IBM e uma subcontratada. não uma agente. joint venture, parceira ou fiduciária do Cliente.
A IBM não se compromete a cumprir nenhuma obrigação regulamentar do Cliente nem a assumir
qualquer responsabilidade pelos negócios ou operações do Cliente e o Cliente é responsável pelo seu
uso dos Serviços em Nuvem.

A IBM está atuando apenas como uma fornecedora de tecnologia da informação.
Quaisquer instruções. uso sugerido, orientação ou uso dos Serviços em Nuvem oferecidos pela IBM não
constituem recomendação médica, clinica, legal. contabil ou outra recomendação profissional licenciada.
O Cliente e seus usuários autorizados são responsáveis pelo uso dos Serviços em Nuvem em qualquer
prática profissional e devem obter sua própria recomendação de especialista.

responsável por determinar a designação de suas equipes e das equipes de suas anliadas
e por seus respectivos contratados, por sua direção, controle e remuneração.
Cada parte

c)

e'

Mudanças no CSA

A IBM poderá mudar este CSA fornecendo ao Cliente um aviso prévio de pelo menos três meses.
As mudanças no CSA não são retroativas. Elas se aplicarão apenas a partir da data de vigência para:
(1) Novos pedidos;
(2) Serviços em Nuvem contlnuos que não expiram; e
(3) Renovações.

Para as transações com um periodo de renovação de contrato definido em um TD. o Cliente pode solicitar
que a IBM adie a data de vigência da mudança até o término do periodo atual do contrato.
O Cliente aceita mudanças assinando um aditivo (por escrito ou on-líne),

Novos pedidos, serviços de uso contlnuo ou renovações poderão ser suspensos até que um aditivo seja

assinado.
d)

Condução dos Negócios

A IBM mantém um conjunto robusto de condutas de negócios e diretrizes relacionadas, que abrangem
xcxonflitos de interesse. abuso de mercado, antissubomo, corrupção e fraude.
sua equipe cumprem tais políticas e requer que as contratadas tenham políticas semelhantes,
l
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e)

Informações de Contato Comercial e Uso da Conta

A IBM, suas afiliadas e as contratadas de ambas requerem a uso das informações de contato comercial
e de determinadas informações de uso da conta. Essas infomações não são o Conteúdo.
As informações de contato comercial são usadas para comunicar e gerenciar acordos de negócios com

o Cliente. Exemplos de infomações de contato comercial incluem nome, telefone comercial, endereço.
e—maíl e ID

do usuário.

As infomações de uso da conta são necessárias apara ativas, fornecer, gerenciar, suportar. administrar
e aprimorar os Serviços em Nuvem, Exemplos de informações de uso da conta incluem informações
digitais reunidas usando tecnologias de rastreamento. como cookies e web beacons, durante o uso dos
Serviços em Nuvem da IBM.
A Declaração de Privacidade da IBM em httgszllwww.ibm.comlgrivac1/ fornece detalhes adicionais com
relação à coleta, ao uso e à manipulação das informações de contato comercial e de uso da conta pela
IBM.

Quando o Cliente fornece infomações â IBM e for necessário o aviso ou o consentimento dos indivíduos
para tal processamento, o Cliente notilicará os indivíduos e obterá tal consentimento.
f)

Parceiros Comerciais IBM

Os Parceiros Comerciais IBM que usam ou disponibilizam os Serviços em Nuvem são independentes da
IBM e determinam unilateralmente seus preços e termos. A IBM não é responsável por ações. omissões.

declarações ou ofertas dos Parceiros Comerciais.
Se a IBM notificar o Cliente de que seu Parceiro Comercial IBM atual não revenderá mais os Serviços
em Nuvem. o Cliente poderá optar por adquirir a renovação automáticas ou o uso contlnuo dos Serviços
em Nuvem diretamente da IBM ou de outro Parceiro Comercial IBM autorizado.

g)

Cessão

Nenhuma parte pode ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da
outra.

A IBM pode ceder direitos para receber pagamentos. A IBM permanecerá responsável pela execução de
suas obrigações.

A cessão pela IBM em decorrência da venda de parte de seu negócio que inclui os Serviços em Nuvem
não está sujeita a tal restrição.

A IBM pode compartilhar este Contrato e os documentos relacionados em combinação com qualquer
cessão.
h)

Empresas

Este CSA se aplica a IBM, ao Cliente (que aceita este CSA) e às suas respectivas Empresas que
fornecem ou adquirem os Serviços em Nuvem sob este CSA,

&

As partes coordenarão as atividades de suas próprias Empresas sob o CSA.

~~

ows incluem:
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(1) Empresas dentro do mesmo pais que o Cliente ou a IBM controla (detendo mais 50% das ações com

direito a voto): e
(2) Qualquer outra entidade que controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com o Cliente
ou a IBM e que tenha assinado um contrato de participação.
i)

Avisos e Administração

Todos os avisos sob o Contrato devem ser feitos por escrito e enviados para o endereço comercial do
representante de Governo da IBM, a menos que uma parte designe por escrito um endereço diferente.
As partes consentem em usar meios eletrônicos e transmissões por fac—sImile para as comunicações
como sendo assinatura escrita. Comunicações a respeito do término do Contrato devem ser realizadas

por meios regulares/convencionais. ou seja. em meio físico escrito. a menos que o Cliente tenha
concordado em usar uma ferramenta eletrônica IBM de contratos. quando tais comunicações poderão ser
enviadas através de tal ferramenta,

Qualquer reprodução do Contrato feita por meios connàveis será considerada um original.
O Contrato substitui qualquer curso de negociação. discussões ou declarações entre as partes.

Onde uma aprovação. aceitação. consentimento. acesso. cooperação ou ação semelhante for exigida por
quaiquer uma das partes, tal ação não será injustificadamente atrasada ou recusada.

])

Causa da Ação

Nenhum direito ou causa de ação de qualquer terceiro é criado pelo Contrato ou por qualquer transação
sob ele.
Nenhuma parte será responsabilizada pelo descumprimento de suas obrigações não monetárias devido
a causas alem de seu controle.

Cada parte permitirá à outra oportunidade razoável de cumpri-las antes de reivindicar que a outra parte
não cumpriu com suas obrigações,
k)

Recursos Globais

A IBM pode usar equipe e recursos em locais no mundo inteiro, incluindo contratadas, para suportar a

entrega dos Serviços em Nuvem da IBM.
O uso dos Serviços em Nuvem pelo Cliente pode resultar na transferência de Conteúdo. inclusive dados

pessoais, além das fronteiras.
Uma lista de países onde o Conteúdo pode ser transferido e processado para um Serviço em Nuvem da
IBM é descrita no TD aplicavel.

A IBM e responsável pelas obrigações presentes no Contrato, mesmo que a IBM use uma contratada, e
terá os contratos apropriados em vigor para permitir que a IBM cumpra suas obrigações relativas aos
Serviços em Nuvem da IBM.

~

I)

Outros Serviços

% IBM pode oferecer customização.

configuração ou outros serviços adicionais para suportar Serviços

uvem. conforme detalhado em um TD.

,
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ANEXO IX

Termos de Uso - Termos Gerais para as Ofertas de Nuvem
Estes Termos Gerais para Ofertas de Nuvem TOU fornecem termos adicionais aplicáveis aos Serviços em
Nuvem que o Cliente pode solicitar sob o Contrato Internacional Passport Advantage ou o Contrato

Internacional Passport Advantage Express. conforme aplicavel ("Contrato Base") e são complementares a
outros Documentos de Transação (TDs) e Anexos aplicáveis. coletivamente o contrato completo
("Contrato") referente a transações para um Serviço em Nuvem.
A IBM pode oferecer serviços em Nuvem de terceiros. ou um Serviço em Nuvem da IBM pode permitir o
acesso a Serviços em Nuvem de terceiros (Serviços não IBM), que podem requerer aceitação de termos de

terceiros identincados no TD. O vínculo ou uso de Serviços não IBM constitui a concordância do Cliente
com tais termos. A IBM não é uma parte de tais contratos de terceiros e não é responsável por tais Serviços
que não sejam da IBM.

.

a,

Proteção de Dados e Conteúdo
Os

Princípios

de

Privacidade

e

Segurança

de

Dados

(DSPs)

da

IBM.

em

http:/lwww.ibm.comlcloudldatasecurig1. se aplicam aos Serviços em Nuvem da IBM padrão com
disponibilidade geral. Os recursos e funções de segurança especmcos de um Serviço em Nuvem da
IBM serão descritos no Anexo ou TD aplicável. O Cliente é responsável por selecionar. solicitar. ativar
e usar recursos de proteção de dados disponíveis, que são apropriados para suportar o uso dos

Serviços em Nuvem pelo Cliente. O Cliente é responsável por avaliar a adequação dos Serviços em
Nuvem com relação ao Conteúdo e ao uso pretendido pelo Cliente. O Cliente reconhece que os

Serviços em Nuvem usados atendem aos requisitos e às instruções de processamento do Cliente

requeridos para cumprir as leis aplicáveis.
b.

A IBM. suas aﬁliadas e seus contratados acessarão e usarão :: Conteúdo exclusivamente com o
propósito de fornecer e gerenciar o Serviço em Nuvem da IBM. A IBM tratará o Conteúdo como

confidencial, divulgando-o apenas aos funcionários e contratados da IBM até o limite necessário para
c.

fornecer Serviços em Nuvem da IBM.
0 Anexo de Processamento de Dados da IBM em httg://www.ibm.comldpa e os Apêndices do DPA
são aplicados aos dados pessoais presentes no Conteúdo, caso os itens a seguir. se e até o limite
de aplicação:
i)

do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu (EU/20161679) (RGPD); ou ii) de outras

leis de proteção de dados identificadas em http:/libmcom/dpa/dºl.
d.

Mediante solicitação de qualquer parte, a IBM. o Cliente ou anliadas de qualquer um deles. tirmarão
contratos adicionais. conforme exigido por lei no formulário prescrito para a proteção de dados
pessoais ou de dados pessoais regulamentados incluídos no Conteúdo. As partes concordam (e

assegurarão que suas respectivas afiliadas concordem) que tais contratos adicionais estarão sujeitos
aos termos do Contrato.
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Para os Serviços em Nuvem da IBM com recursos autogerencíados. e Cliente pode remover o

Conteúdo a qualquer momento. Caso contrário. a IBM devolverá ou removera o Conteúdo dos
recursos de computação da IBM quando ocorrer a expiração ou o cancelamento dos Serviços em
Nuvem da IBM ou antes mediante solicitação do Cliente. A IBM pode cobrar por determinadas

atividades executadas por solicitação do Cliente (tais como entregar Conteúdo em um formato
especco). A IBM não arquiva Conteúdo, no entanto, algum Conteúdo pode permanecerem arquivos
de backup do Serviço em Nuvem da IBM até a expiração de tais arquivos. conforme regidos pelas
práticas de retenção de backup da IBM.

Mudanças e Retirada de Serviços em Nuvem
A qualquermomento e a critério da IBM, a IBM pode mudar i) os Serviços em Nuvem da IBM. incluindo
as descrições publicadas correspondentes: e ii) o DSP e outras documentações de segurança e

privacidade de dados publicadas para os Serviços em Nuvem da IBM, A intenção de qualquer
modmcação no acima exposto será para i) disponibilizar recursos e funcionalidade adicionais: ii)

melhorar ou esclarecer compromissos existentes: ou iii) manter alinhamento com as normas
operacionais e de segurança atualmente adotadas ou as leis aplicáveis. A intenção não e degradar
os recursos de segurança ou de proteção de dados ou a funcionalidade dos Serviços em Nuvem da
IBM. As mudanças nas descrições publicadas, no DSP ou em outros documentos publicados,

conforme especincado acima. serão efetivas quando forem publicadas ou na data de vigência
especincada.

Quaisquer mudanças que não atendam às condições especilicadas no item a acima só terão efeito.
e o Cliente aceitará, mediante: i) um novo pedido; ii) a data de renovação da vigência dos Serviços
em Nuvem que são renovados automaticamente; ou iii) notificação da IBM da data de vigência da
mudança para serviços em andamento que não têm um prazo especificado.
A IBM poderá retirar de comercialização um Serviço em Nuvem da IBM mediante aviso prévio de 12
meses. A IBM continuara fornecendo os Serviços em Nuvem da IBM retirados pelo restante do prazo
não expirado do Cliente ou trabalhará com o Cliente para realizar a migração para outra oferta IBM

com disponibilidade geral. O acesso a Serviços não IBM pode ser retirado de comercialização a

qualquer momento.

Pagamento e impostos
A IBM faturará: i) encargos recorrentes no inicio do prazo da frequência de faturamento selecionado;
ii) despesas extras e de uso em atraso: e iii) encargos únicos após a IBM aceitar um pedido.
Se. de outra forma, a IBM não connm'iou o preço durante o periodo de vigência de um Serviço em
Nuvem. ela poderá mudar os encargos com um aviso prévio de trinta dias.

Conformidade com as Leis
Cada parte é responsável por estar em conformidade com: i) leis e regulamentos aplicáveis a seus
negócios e Conteúdo e ii) leis e regulamentos de importação. exportação e sanção econômica,
incluindo regime de controle de comércio bélico de qualquer jurisdição. inclusive os Regulamentos
Internacionais de Comercio de Armas e aqueles dos Estados Unidos que proíbem ou restringem a
exportação, a reexportação ou a transferencia de produtos. tecnologia, serviços ou dados, direta ou
indiretamente, para ou por determinados paises. usos nnais e usuários finais.
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b,

Se o Cliente ou qualquer usuário exportar ou importar Conteúdo ou usar qualquer parte dos Serviços
em Nuvem fora do pais do endereço comercial do Cliente, a IBM não servirá como a exportadora ou
importadora. exceto conforme exigido por leis de proteção de dados.

5.
a.

b.

c.

Vigência e Rescisão
A vigencia começa na data em que a IBM notifica o Cliente de que ele pode acessar os Serviços em
Nuvem. 0 TD do pedido especificara se os Serviços em Nuvem serão renovados automaticamente.
continuarão em uma base de uso contínuo ou rescindirão no nm do periodo de vigência. Para a
renovação automática, a menos que o Cliente forneça à IBM, ou ao Parceiro Comercial IBM envolvido
nos Serviços em Nuvem, um aviso por escrito sobre a não renovação, com pelo menos 30 dias de
antecedência da data de expiração da vigência, os Serviços em Nuvem serão renovados
automaticamente pelo periodo especificado, Para uso continuo, os Serviços em Nuvem continuarão
disponlveis mensalmente. até que o Cliente forneça a IBM ou ao Parceiro Comercial IBM envolvido
nos Serviços em Nuvem um aviso prévio, por escrito. 30 dias antes da rescisão. Os Serviços em
Nuvem permanecerão disponlveis até o tim do mês do calendario após o periodo de 30 dias.
A IBM pode suspender ou limitar, na medida necessária. o uso pelo Cliente de urn Serviço em Nuvem
IBM. se a IBM razoavelmente determinar que ha uma violação material das obrigações do Cliente,
uma violação de segurança. violação da lei ou violação dos termos de uso. incluindo usos proibidos.
conforme estabelecido no Contrato Base e na cláusula 7(g) abaixo, A IBM fornecerá aviso antes de
uma suspensão, conforme comercialmente razoável. Se a causa de uma suspensão puder ser
corrigida de forma razoável, a IBM fornecerá um aviso das ações que o Cliente deverá tomar para
restabelecer os Serviços em Nuvem da IBM. Se o Cliente não tomar tais ações dentro de um prazo
razoável, a IBM poderá rescindir os Serviços em Nuvem. A falta de pagamento tempestivo é uma
violação material.
O Cliente pode rescindir os Serviços em Nuvem da IBM com um aviso de 30 dias: i) por
recomendação escrita de uma agencia governamental ou reguladora após uma mudança em uma lei
aplicável ou nos Serviços em Nuvem da IBM: ii) se uma modificação nos Serviços em Nuvem da IBM

fizer com que o Cliente não esteja em conformidade com as leis aplicáveis: ou iii) se a IBM notiﬁcar
0 Cliente sobre uma modificação que tenha um efeito material adverso relevante no uso dos Serviços
em Nuvem da IBM pelo Cliente. desde que a IBM tenha 90 dias para trabalhar com 0 Cliente para
minimizar tal efeito, No caso de qualquer rescisão acima pelo Cliente ou de uma rescisão semelhante
de um Serviço de Outras Empresas. a IBM deverá reembolsar a parte de quaisquer quantias pre—
pagas pelo Serviço em Nuvem aplicável pelo período após a data da rescisão. Se os Serviços em
Nuvem lorem rescindidos por qualquer outro motivo. o Cliente pagará a IBM, na data da rescisão. as
quantias totais devidas de acordo com os termos do Serviço em Nuvem, Ao rescindir. a IBM poderá

ajudar o Cliente na transição do Conteúdo para uma tecnologia alternativa por um encargo adicional
e sob termos acordados separadamente.
.

a.

~

Ofertas de Autorização Híbrida e Dupla
As ofertas de Autorização Híbrida e Dupla sao Serviços em Nuvem que oferecem ao Cliente acesso
a Programas para uso no ambiente de escolha do Cliente. bem como software como funções de
serviço fornecidas em um ambiente de nuvem IBM. Programas. Suporte e atualizações de Programa
são fornecidos de acordo com o Contrato e a cláusula "Subscrição e Suporte de Programas e
Software IBM" do Contrato Internacional Passport Advantage IBM (Z125-5331-10) (ou contrato

”Xequivalente em vigor entre as partes), com as seguintes modincações:
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(1)

(2)
(3)

A licença de Programa do Cliente termina quando a subscrição do Serviço em Nuvem termina 0
Cliente concorda em remover imediatamente todos esses Programas de todos os ambientes de
computação selecionados do Cliente e destruir todas as cópias;
qualquer garantia de reembolso especificada não se aplica aos Programas identificados;
para ofertas de Autorização Hlbrida. autorizações separadas são necessárias para 0 use simultâneo

(4)

do Serviço em Nuvem e o uso dos Programas em um ambiente de computação do Cliente: e
para ofertas de Autorização Dupla, as autorizações permitem o uso simultâneo dos Serviços em
Nuvem e o uso dos Programas identificados em um ambiente de computação do Cliente.

7,

Disposições Gerais

a,

A IBM está atuando apenas como uma fornecedora de tecnologia da informação. Quaisquer
instruções. uso sugerido. orientação ou uso dos Serviços em Nuvem oferecidos pela IBM não

constituem recomendação médica, clinica, legal, contabil ou outra recomendação proissional
licenciada. O Cliente e seus usuários autorizados são responsáveis pelo uso dos Serviços em Nuvem
em qualquer prática profissional e devem obter sua própria recomendação de especialista, O Cliente
b.

e responsável por seu uso dos Serviços em Nuvem.
Software de Ativação é o software que o Cliente transfere por download para seus sistemas que
facilita o uso de um Serviço em Nuvem e será identificado em um TD. O Software de Ativação não
faz parte dos Serviços em Nuvem e o Cliente pode usar o Software de Ativação apenas em conexão
com o uso do Serviço em Nuvem, de acordo com quaisquer termos de licença especincados em um

c.

TD. Os termos de licença especii'lcarão as garantias aplicáveis. se houver, caso contrário, o Sonware
de Ativação será fornecido no estado em que se encontra, sem garantias de qualquer tipo.
O Serviço em Nuvem ou recursos de Serviços em Nuvem são considerados uma "visualização"

quando a IBM disponibiliza tais serviços ou recursos sem encargos. com funcionalidade limitada ou
de pre-release, ou por um tempo limitado para testar a funcionalidade disponivel. Exemplos de
visualização de Serviços em Nuvem incluem Serviços em Nuvem beta. versão de teste, gratuitos ou

designados para visualização, Qualquer Serviço em Nuvem de visualização e excluido dos acordos
de nlvel de serviço disponíveis e pode não ser suportado. A IBM podera cobrar ou descontinuar um
Serviço em Nuvem de visualização a qualquer momento e sem aviso prévio. A IBM não e obrigada a
liberar o Serviço em Nuvem de visualização ou a disponibilizar um serviço equivalente com

disponibilidade geral, Os serviços de Pré—Visualização são disponibilizados no estado, sem garantias
de qualquer tipo.
d,

A IBM, suas aﬁliadas e os contratados de ambas requerem o uso das informações de contato
comercial e de determinadas informações de uso da conta. Essas informações não são o Conteúdo.
As infomações de contato comercial são usadas para comunicar e gerenciar acordos de negócios
com o Cliente. Exemplos de informações de contato comercial incluem nome, telefone comercial,
endereço, e-mail e ID do usuario. As informações de uso da conta são necessárias para ativar,
fornecer, gerenciar, suportar, administrar e aprimorar os Serviços em Nuvem. Exemplos de
informações de uso da conta incluem informações digitais reunidas usando tecnologias de
rastreamento, como cookies e web beacons, durante o uso dos Serviços em Nuvem da IBM. A
Declaração de Privacidade da IBM em https://www.ibm.comlprivacyl fornece detalhes adicionais com
relação a coleta. ao uso e à manipulação das informações de contato comercial e de uso da conta
pela IBM. Quando o Cliente fornecer informações a IBM e for necessário o aviso ou o consentimento
dos individuos para tal processamento, o Cliente notincarà os individuos e obterá tal consentimento.
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A IBM pode usar pessoal e recursos em locais em todo o mundo, incluindo contratados. para suportar
a distribuição dos Serviços em Nuvem da IBM. O uso dos Serviços em Nuvem pelo Cliente pode

resultar na transferência de Conteúdo, inclusive dados pessoais, além das fronteiras. Uma lista de
países onde o Conteúdo pode ser transferido e processado para um Serviço em Nuvem da IBM e
descrita no TD aplicável. A IBM e responsável pelas obrigações presentes no Contrato, mesmo que
a IBM use um contratado, e terá os contratos apropriados em vigor para permitir que a IBM cumpra
suas obrigações relativas aos Serviços em Nuvem da IBM.
O Cliente não poderá usar Serviços em Nuvem se a falha ou interrupção dos Serviços em Nuvem

puder conduzir a morte, lesão corporal grave ou danos em propriedades ou ambientais. O Cliente
não pode: i) realizar engenharia reversa de qualquer parte de um Serviço em Nuvem; ii) ceder ou
revender o acesso direto a um Serviço em Nuvem a terceiros fora da Empresa do Cliente; ou iii)
combinar um Serviço em Nuvem com o valor agregado do Cliente para criar uma solução da marca
do Cliente. que o Cliente comercialize para seus clientes usuários ﬁnais. salvo acordo em contrário

por escrito pela IBM.
A IBM pode oferecer customização. configuração ou outros serviços adicionais paia suporte dos

Serviços em Nuvem. conforme detalhada em um TD.

Versões Anteriores do Contrato Base
Para Clientes que adquirem Serviços em Nuvem sob uma versão de Contrato Base anteriorà versão
10. datada de novembro de 2017. as ofertas IBM SaaS são Serviços em Nuvem da IBM e os seguintes

termos adicionais se aplicam,

Proteção de Dados e Conteúdo
O Conteúdo consiste em todos os dados. softwares e informações que o Cliente ou seus usuários

autorizados fornecem. autorizam o acesso ou inserem nos Serviços em Nuvem da IBM, O Cliente
concede os direitos e permissões a IBM. suas afiliadas e seus contratados para usar. fornecer.
an-nazenar e, de outra forma, processar o Conteúdo exclusivamente para fornecer os Serviços em
Nuvem da IBM. o uso dos Serviços em Nuvem da IBM não afetará os direitos de propriedade ou de

licença do Cliente sobre tal Conteúdo.
O Cliente é responsável por obter todos os direitos e permissões necessários para permitir o
processamento do Conteúdo nos Serviços em Nuvem da IBM. 0 Cliente fará divulgações e obterá o

consentimento exigido por lei antes que o Cliente forneça. autorize a acesso ou insira iníormações
pessoais, inclusive dados pessoais ou outros dados regulados, para processamento nos Serviços em
Nuvem da IBM. Se qualquer Conteúdo estiver sujeito à regulamentação governamental ou exigir
medidas de segurança além das especificadas pela IBM para os Serviços em Nuvem da IBM. o
Cliente não irá fornecer. permitir acesso ou inserir tal Conteúdo para processamento nos Serviços
em Nuvem da IBM. a menos que seja especincamente permitido nos termos do TD relevante ou a
menos que a IBM tenha concordado primeiro por escrito em implementar segurança adicional e outras
medidas.
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8.2.

Garantia

3.

A IBM garante que fomece os Serviços em Nuvem da IBM ou outros serviços da IBM usando cuidados
e qualincações comercialmente razoáveis e conforme descrito no Anexo ou TD aplicável. Essas
garantias terminam quando os Serviços em Nuvem da IBM ou outros serviços da IBM terminam.
Manutenção Planejada
Os Serviços em Nuvem da IBM foram desenvolvidos para estarem disponíveis 24 horas por dia, 7
dias por semana. sujeitos à manuIenção. A IBM fornecerá aviso prévio sobre a manulenção

8.3.
a.

planejada,
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ANEXO X

Descrição de Serviço - IBM Cloud (Nuvem Pública)
0

IBM Cloud permite que o Cliente implemente Conteúdo e serviços selecionados, incluindo dados e
aplicativos do Cliente. no ambiente em nuvem pública da IBM.

1. Serviço em Nuvem
Serviços em Nuvem são autogerenciados pelo Cliente. O Cliente tem a capacidade de selecionardata centers
e zonas de disponibilidade para a implementação, contiguração e gerenciamento de recursos para os
serviços selecionados (incluindo segurança. backup. failover, restauração e monitoramento).

1.1.

Interface com o Usuário do IBM Cloud

As interfaces com o usuário (IU) da IBM Cloud consistem em portais on-Iine, APIs, interfaces da linha de
comandos ou. quando disponivel. execução de pedido assistido (execução de pedido do Cliente por meio da
equipe de suporte de vendas da IBM). O catálogo da UI do IBM Cloud descreve os Serviços em Nuvem
disponíveis que o Cliente pode escolher. O Cliente é responsável por selecionar e configurar serviços para
atender aos seus requisitos técnicos, de segurança, de conformidade e outros. A UI do IBM Cloud. o suporte
e outras infomações podem ser apresentados apenas em inglês e a versão em inglês rege qualquer conflito
com uma versão traduzida, Usando a UI do IBM Cloud, o Cliente pode visualizar e gerenciar sua conta do
IBM Cloud. seus usuários autorizados e suas permissões; e solicitar suporte e ver a documentação de suporte
disponível. O Cliente é responsável por manter e proteger todas as chaves de acesso geradas para cada
Serviço em Nuvem.

1.2.

Descrições de Serviço Adicionais

Se houver termos adicionais. tais como niveis de serviço específicos. disposições especmcas de proteção e
processamento de dados, ou identificação de software de ativação. para uma oferta especifica, eles estarão
disponíveis por meio de um clique no link “Termos" das ofertas no catálogo da UI do [BM Cloud. Quaisquer
termos conflitantes na Descrição de Serviço (SD Service Description) Adicionais que substituirem os termos
nessa Descrição de Serviço de base do IBM Cloud. ou o contrato base, serão identificados na SD Adicional
e aceitos pelo Cliente por meio do provisionamento do Serviço em Nuvem.
—

1.3.

Soluções do Cliente

O Cliente pode usar o Serviço em Nuvem para hospedar uma Solução de Cliente disponivel comercialmente
que o Cliente disponibiliza a seus clientes finais. O Cliente concorda em cumprir os termos adicionais do
Anexo de Soluções do Cliente em
https://www-03.ibm.comlsoftware/slalsladb.nsf/sIa/BOSGWWM. 0 marketing da IBM, os programas de crédito
ou o suporte de outros parceiros IBM não são fornecidos, exceto conforme disponíveis sob um programa de
parceiro IBM e contrato aplicável.

1.4.
Acesso à Rede
Os Serviços em Nuvem podem se conectar à rede privada do IBM Cloud, à rede pública e à rede
administrativa interna da IBM, Além disso. os servidores virtuais e bare metal são designados à VLAN privada
dedicada ao Cliente. O Cliente pode ser capaz de desativar o acesso à rede pública para os serviços.
conforme descrito na documentação (disponivel na UI do IBM Cloud). A rede privada possibilita uma conexão
VPN para acesso administrativo, comunicações intra-aplicativos. comunicações de diferentes pontos de
entrega/data centers, bem como para acesso aos serviços de infraestrutura compartilhados. A VPN
administrativa permite que o Cliente administre e gerencie os serviços solicitados e faça upload, download e
gerencie o conteúdo.
O Cliente não tem nenhum direito de propriedade ou de transferência com relação a nenhum endereço IP
designado ao Cliente e não pode usar endereços IP ou VLANs não designados ao Cliente ou não aprovados
pela IBM.
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A Politica de Endereço IP em httpszllcloud.ibm.com/docs!overview7tooic=overviewíc address colicv rege o
uso e o provisionamento de endereços IP, inclusive endereços IP fornecidos pelo Cliente. Se uma instância
do servidor virtual ou físico for suspensa. dependendo de violação. o acesso à rede pública ou privada poderá
serdesativado até a resolução da violação. 0 acesso temporario usando a VLAN de rede privada para reparar
uma violação pode estar disponível. Após o cancelamento dos Serviços em Nuvem que usam quaisquer
endereços IP fomecidos pela IBM, o Cliente deve renunciar ao use de tais endereços, incluindo
direcionamento do DNS para os nomes de dominio do Cliente para fora dos Serviços em Nuvem cancelados.

2. Planilhas de Proteção e Processamento de Dados

0 Adendo de

Processamento de Dados (DPA - Data Processing Addendum) da IBM e as Planilhas de
Dados de Proteção e Processamento de Dados aplicáveis (referidas como planilhas de dados ou Apêndice
do DPA) no link abaixo fornecem infomações adicionais sobre a proteção de dados para uso do IBM Cloud
em geral em relação aos tipos de Conteúdo que podem ser processados, as atividades de processamento
envolvidas, os recursos de proteção de dados e especificações sobre retenção e devolução de Conteúdo.
Planilhas de Dados para cada Serviço em Nuvem estão disponíveis a partir das descrições de Serviço
Adicionais ou diretamente no link "Termos" no cala'lcgo da Ul do IBM Cloud. O DPA aplica—se a dados
pessoais presentes no Conteúdo, se e até o limite em que: i) o Regulamento Geral de Proteção de Dados da
União Europeia (EU/20161679) (RGPD); ou ii) outras leis de proteção de dados identincadas em
https:/lwww.íbm.comldgaldºl se aplicam. A Planilha de Dados a seguir aplica-se ao uso geral do IBM Cloud:
http Iwww.ibm.com/software/regorts/comgatibilig/clarigreports/report/htmI/softwareReocrProduct7deliverabIel ~ =1380559625333

2.1.

Nuvem Suportada pela UE

Se o Cliente habilitar o Suporte da UE para a sua conta do IBM Cloud e implementar um Serviço em Nuvem
Suportado pela UE em uma região eleglvel para o Suporte da UE. serão aplicados os seguintes controles
adicionais de acesso a dados, Qualquer acesso necessario da IBM ao Conteúdo será acesso privilegiado
restrito apenas ao pessoal autorizado residente na UE. Se uma equipe não pertencente à UE necessitar de
acesso temporario. esse acesso será fornecido somente se aprovado e monitorado por uma equipe
autorizada da UE, de acordo com o programa interno de monitoramento e de auditoria de usuários
privilegiados da IBM.

3.

Acordos de Nivel de Serviço e Suporte Técnico

A IBM fornece o seguinte acordo de nivel de serviço (SLA - Service Level Agreement) para Serviços em
Nuvem. Os créditos de SLA são as únicas soluções do Cliente pelo não cumprimento de um nlvel de serviço
especificado por parte da IBM.
A IBM validará as reivindicações de SLA com base nas infomações fornecidas pelo Cliente e nos registros

do sistema da IBM. A IBM fornecerá a UI do IBM Cloud ou outro aviso sobre créditos aprovados. A

determinação razoável de um crédito por parte da IBM e deﬁnitive. O Cliente concorda em continuar a fazer
o pagamento completo pelos Serviços em Nuvem enquanto uma reivindicação de SLA está sendo avaliada.

3.1. Exclusões
Nenhum credito será devido pela falha em atender um SLA devido a problemas com: conteúdo. tecnologia,
designs ou instruções fornecidos pelo Cliente ou pela comunidade; pacotes de

desenvolvimento que não sejam da IBM; contigurações e plataformas de sistema não suportadas; falhas na
infraestrutura do Cliente, incluindo rede, hardware, instalação ou energia; ações. comandos ou transferências
de arquivos de administração do sistema do Cliente; erros ou falhas do Cliente em fornecer informações
necessárias cu acesso para resolver uma interrupção; incidentes de segurança causados pelo Cliente ou

testes de segurança do Cliente: ou outras causas fora do controle razoavel da IBM.
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3.2. SLAs de Disponibilidade

o cálculo dos SLAs de disponibilidade

não inclui o tempo de inatividade ou falhas relacionadas às exclusões

especmcadas ou tempo para recarregar, conﬁgurar. alivar ou acessar o conteúdo ou incluir outros serviços

indiretamente afetados por uma interrupção.
A IBM fornece SLAs para connguraçães de Alta Disponibilidade (HA) e para outras configurações. O SLA de
HA se aplica:
o
quando o Cliente seleciona e implementa uma connguração de HA disponivel no catálogo de 1U de
Nuvem ou

.

quando o Cliente distribui uma carga de trabalho comum entre pelo menos três conjuntos de recursos
de serviço de Infraestrutura em três diferentes zonas de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade
corresponde a um ou mais data centers independentes com infraestmturas eletrica, mecânica e de rede
isoladas,
O tempo de inatividade é medido e aplica—se tanto às interrupções planejadas quanto às não planejadas e é

medido pelo total acumulado de minutos nos quais o Cliente não consegue se conectar a nenhuma das
instâncias de serviço impactadas até pelo menos uma das instâncias de serviço estar disponivel para uso.

A porcentagem de disponibilidade é calculada como o número total de minutos em um mes contratado menos
o número total de minutos de inatividade naquele mês dividido pelo número total de minutos naquele mês,

3.2.1. Serviços gerenciados pelo usuário
Os seguintes serviços são gerenciados pelo usuário e as regras de SLA estabelecidas abaixo se aplicam:
Citrix MPX Load Balancer

.
u

Citrix VPX Load Balancer

.

Fonigate Security Appliance

u

Gateway Appliance

.

Hardware Firewall

.

IBM Cloud Bare Metal

-

IBM Cloud tor VMware Solutions Dedicated

.

IBM Direct Link Dedicated

o

tempo de inatividade elegível está limitado a uma interrupção em um ou mais recursos de um serviço
devido aos seguintes tipos de interrupção suportados: i) rede pública ou privada; ii) energia da infraestrutura:
ou iii) infraestrutura HVAC.

O SLA de Alta Disponibilidade se aplica quando o Cliente distribui uma carga de trabalho comum entre pelo

menos três conjuntos de recursos de serviço de Infraestrutura em três zonas de disponibilidade diferentes.
Uma zona de disponibilidade corresponde a um ou mais data centers independentes com infraestruturas
elétrica, mecânica e de rede isoladas.
O tempo de inatividade é medido da seguinte forma:
a
Para conngurações de HA: o tempo de inatividade aplica-se tanto às interrupções planejadas quanto
às não planejadas e é medido pelo total acumulado de minutos nos quais o Cliente não consegue se conectar
a nenhum dos recursos de serviço impactados até pelo menos um dos recursos de serviço estar disponivel
para uso.

.

Para outras conngurações: o tempo de inatividade aplica-se apenas às interrupções não planejadas
e é medido pelo total acumulado de minutos nos quais o Cliente não consegue se conectar ao recurso de
serviço impactado até o momento em que o recurso ﬁca disponivel para uso.
,

Os níveis de serviço especincos para a Substituição e a Atualização do Hardware de Infraestrutura estao

definidos abaixo.
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3.2.2. Créditos do SLA
O Cliente é elegível a um crédito da seguinte maneira:

Nivel de Serviço - Disponibilidade Mensal

Alta Disponibilidade

Outras configurações

Crédito

< 99.99%

<99.9%

10%

< 99.90%

< 99.0%

25%

< 95,00%

< 95.0%

100%

O cliente deve enviar uma solicitação de SLA usando o formulário em

httgszllcloud.ibm.com/uníHedsuggort/suggortcenter dentro de 60 dias após a ﬁnal do mes contratado em que
o serviço nivel foi perdido, fornecendo informações suficientes para identificar o serviço afetado, mensagens
de erro e outras informações necessárias para validar a solicitação. referenciando chamados de suporte IBM,
conforme aplicável, 0 crédito será o mais alto Crédito de Disponibilidade aplicável com base na

disponibilidade cumulativa do serviço afetado durante um mes contratado e calculado usando os encargos
mensais para tal serviço afetado.

3.2.3. SLA de Atualização e Substituição da Infraestrutura de Hardware
Para dispositivos de rede IBM Bare Metal e gerenciados pelo usuário, a IBM aplicará esforços razoáveis para
minimizar o tempo de inatividade ao substituir hardware ou componentes de hardware com Ialha ou realizar
uma atualização de hardware programada, A [BM fornecerá o crédito especificado:
para substituição de hardware, exceto conforme observado abaixo, com base no horário da
substituição. a partir do momento em que a IBM veriﬁcar uma falha no hardware relatada pelo Cliente:

.

para upgrades de hardware planejados. com base no tempo total de inatividade do serviço que está
recebendo o upgrade.
0

Os periodos de nível de serviço excluem qualquer período necessário para recarregar o sistema operacional
ou os aplicativos ou o desempenho do tempo pode ser comprometido.
Pela falha em atender a um periodo de nivel de serviço especmcado, o Cliente será elegível a um crédito
baseado no encargo mensal para o serviço afetado pela substituição ou atualização de hardware. da seguinte

maneira:

Periodo de Nível de Serviço

Percentual de crédito

S 2 horas

nenhum

> 2 horas

20%

> 6 horas

40%

> 10 horas

60%

> 14 horas

80%

> 18 horas

100%

4/8
Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra SP - CEP 06760—900 » Tel: (11) 2845—6000 (PA
Conespondencia: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP » CEP 06754- 0
wwwgrodesgsggombr - prodesp@prodesp.sp.guv.br
—

&

&' Prºdesp
u...-._....

%ULO
sÃo
GOVERNODO ESTADO
PR0.00.7831

3.3.

Suporte Técnica

A IBM fornece suporte de nivel básico sem nenhum encargo adicional para os Serviços em Nuvem. 0 Cliente
pode selecionar ofertas de suporte tecnico baseadas em encargos que fornecem benefícios de suporte

adicionais.
O Cliente pode enviar um chamado de suporte descrevendo um problema de acordo com os procedimentos

da política de suporte aplicáveis. As políticas de suporte estão disponiveis na UI do IBM Cloud e fornecem
detalhes das opções de suporte disponlveis. bem como as informações sobre acesso. horário comercial de
suporte, classincação de gravidade e recursos e limitações de suporte. A IBM envida esforços

comercialmente razoáveis para responder às solicitações de suporte; no entanto. não há nenhum objetivo de

tempo de resposta especificado para suporte de nível básico.
A menos que acordado de outra forma por escrito. o suporte está disponlvel apenas para o Cliente (e seus
usuários autorizados) e não para nenhum usuário ﬁnal das soluções do Cliente, 0 Cliente é o único

responsável por fornecer todo suporte ao consumidor e serviços aos usuários Gnais.
Um fórum de suporte on-Iine está disponivel gratuitamente no IBM Cloud Developer Center ou no Slack
Oven'low. A equipe de suporte e desenvolvimento da IBM monitora ambos os fóruns,

O suporte para serviços de terceiros é oferecido pelo fornecedor terceirizado e pode requerer um contrato de

suporte distinto.

4. Encargos
Os Serviços em Nuvem serão cobrados em uma base 'Pay-As-You-Go". a menos que o Cliente tenha uma

subscrição ativa. Os encargos de serviço e as métricas de precincação (as unidades medidas para determinar
os encargos de serviço) serão identificados na UI do IBM Cloud ou poderão ser deﬁnidos em uma Descrição
de Serviço adicional.

4.1. Subscrições
Uma subscrição requer um compromisso de nivel de uso durante um periodo de subscrição selecionado para
serviços elegíveis. Os Periodos de Subscrição são divididos em ciclos de 12 meses (ou se restarem menos

de 12 meses em um período. o número restante de meses será um ciclo). Os encargos pelo uso dos Serviços
em Nuvem são deduzidos do nivel de uso da subscrição compromissada em um ciclo atual. Uma vez que o
nivel de uso compromissado de um ciclo é consumido. o uso adicional em um ciclo é cobrado como
excedente. O uso compromissado não utilizado antes do ﬁnal do ciclo é perdido. As subscrições não podem
ser canceladas antes do ﬁnal do periodo de subscrição e serão renovadas automaticamente pelo mesmo

período de vigência. a menos que especificado de outra forma no pedido, As contas são revertidas para

pagamento “Pay-As-You—Go” quando do vencimento de uma subscrição ou da não renovação de uma
subscrição.

4.2. Pré-pago com uso compromissado
Uma conta de uso compromissado requer um nivel de consumo compromissado para cada ciclo de 12 meses
durante o termo de compromisso. O cliente será cobrado mensalmente apos o uso real dos Serviços em
Nuvem de acordo com as taxas padrão mostradas no catálogo da IU de Nuvem com o desconto acordado
aplicado. O desconto acordado também se aplicará a quaiquer uso acima do nivel de consumo

compromissado em qualquer ciclo de 12 meses. No ﬁnal de cada ciclo de 12 meses, o Cliente receberá uma
fatura igual a qualquer consumo compromissado não utilizado.
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A menos que seja especificado de outra forma no pedido. as contas de uso compromissado serao renovadas
automaticamente para o mesmo termo de compromisso no mesmo nivel de consumo compromissado que o
ciclo ﬁnal de 12 meses no pedido atual. Se uma conta não for renovada, ela será convertida em uma conta
pré-paga sem desconto no término do termo de compromisso. Uma conta de consumo compromissado não
pode ser cancelada antes do ﬁnal do termo de compromisso.

4.3. Faturamento

0 Cliente será cobrado pelos encargos a cada mês por meio do faturamento do seu cartão de crédito ou.
onde disponivel, por fatura para pagamento por transferência de fundos eletrônica. ou por qualquer outro
método aprovado pela IBM,

Ao fornecer informações do cartão de crédito, incluindo dados pessoais relevantes, o Cliente concorda que
a [BM pode usar tais infomações para processar o pagamento dos encargos. O pagamento dos encargos
sera automático na data de vencimento. O Cliente é responsável por manter as infomações atualizadas para
evitar a interrupção do serviço. A menos que seja limitado por lei. uma taxa de atraso de pagamento de US$
20 (ou o equivalente na moeda local) sera devida por atraso de pagamento.
Se o Cliente acreditar que um encargo esteja incorreto, ele deverá enviar um chamado de suporte dentro de
30 dias úteis a partir da data de vencimento. Um crédito será fomecido na validação de um encargo incorreto.
O Cliente aceita os encargos faturados para os Serviços em Nuvem não contestados dentro desse período.
Se o Cliente exigir autorização especinca de Gnanciamento para a IBM para faturar os encargos, tais como
uma ordem de compra. o Cliente será responsável por fomecer e manter tal autorização disponlvel e atual
com autorização de financiamento suficiente para cobrir todos os pedidos enviados usando as credenciais
da conta do Cliente para evitar qualquer interrupção de serviço e multas por atraso no pagamento.

5. Termos

adicionais

Para os Contratos de Serviços em Nuvem da versão 8 ou anteriores (ou contratos base de nuvem
equivalentes) executados antes de 1° de janeiro de 2019, aplicam-se os termos disponiveis em

https:/Iwww.ibm.comlacs.

5.1. Períodos de Serviço
Para serviços prestados em bases mensais ou por periodo compromissado, o periodo do serviço inicia: i) no
primeiro dia de cada mês; ou ii) para contas com uma data de faturamento estabelecida pela IBM. será nesta
data estabelecida. ou no último dia do mês se a data não existir.
Se o Cliente opta por utilizar um serviço especinco na modalidade reservada por um periodo de serviço
compromissado. a partir da expiração deste período compromissado, a instância do serviço em uso sera”
convertida para a modalidade de contratação mensal mantendo o valor que estiver em vigor no momento na

data onde o periodo compromissado expira.

5.2. Cancelamento de Serviços Individuais ou de Conta do Cliente

5.2.1. Cancelamento e Redução de Serviços
Para reduzir ou cancelar um serviço de infraestrutura especmco que não tenha um periodo de serviço

compromissado. o Cliente deve solicitar o cancelamento usando a UI do IBM Cloud pelo menos 24 horas
antes do ﬁnal do perlodo de serviço (no fuso horário GMT-6). Um serviço cancelado pode continuardisponível
até o ﬁnal do período de serviço e nenhum reembolso ou crédito é fornecido para qualquer porção não usada.

Avisos fora do prazo resultarão em renovação automática por outro periodo de serviço. O Cliente é

...kesponsa'vel por monitorar o status de qualquer solicitação para cancelar ou reduzir um serviço a ﬁm de
(. ' ntir que ele tenha sido bem-sucedido.
"P

~~~~~
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5.2.2. Cancelamento de Serviços com Período de Serviço Compromissado
Se o Cliente optar por usar um Serviço em Nuvem deforma reservada e cancelar o Serviço em Nuvem antes
do ﬁnal do periodo de serviço compromissado, o Cliente deverá enviar um chamado de suporte com uma

0

serviço reservado continuará disponível até a data de cancelamento
solicitada, no entanto, os encargos para o restante do periodo de serviço compromissado serão devidos.
data efetiva de cancelamento.

5.2.3. Suspensão e Cancelamento pela IBM
A documentação do IBM Cloud pode incluir diretrizes ou limitações de uso para preservar o desempenho. a
capacidade de resposta ou a integridade dos Serviços em Nuvem. O Cliente concorda em estar em

conformidade com tais diretrizes e entende que o uso ou os aplicativos que violarem essas diretrizes poderão

ser suspensos automaticamente ou por administradores do sistema da IBM,
Os Serviços em Nuvem que não são modincados e são deixados em execução em uma conta não taturável
por 10 ou mais dias podem ser suspensos automaticamente. Qualquer Serviço em Nuvem que o Cliente
tenha implementado. mas que não tenha usado por 30 dias ou mais em uma conta não fatura'vel poderá ser
excluído.

A IBM pode cancelar a conta do Cliente se nenhum Serviço em Nuvem for solicitado ou permanecer ativo
durante qualquer perlodo de seis meses,

5.3. Autorizações de licença de software fornecidas pelo Cliente
Determinados serviços da IBM Cloud exigem ou permitem que o Cliente use o software IBM ou de terceiros.
ou ativam o provisionamento de tal software para um ambiente da IBM Cloud, com a condição de que o
Cliente tenha adquirido separadamente as autorizações de licença adequadas, Ao configurar ou provisionar
tais Serviços, o Cliente declara que adquiriu e manterá todas as autorizações de licenças necessárias do
Iicenciador de soltware IBM ou de terceiro aplicável para uso dentro da IBM Cloud. O Cliente é responsável

por qualquer controle relacionado ao uso do sottware e das autorizações de licença e por qualquer relatório

obrigatório para o Iicenciador do software.
Para os produtos Microsoft usados em servidores compartilhados que usam os direitos de licença adquiridos
separadamente pelo Cliente, o Cliente deve seguir os procedimentos da Microsoft e executar o "Formulário

de Verificação de Mobilidade". Para obter detalhes adicionais. consulte o Guia de Veriõcação de Mobilidade
da Licença da Microsoft.

5.4. Código de Amostra
Se o software de ativação contiver código de amostra, o Cliente terá o direito adicional de fazer trabalhos

derivados do código de amostra e usa-los de forma consistente com os direitos do

soare de ativação.

5.5. Serviços Beta
Os Serviços em Nuvem fornecidos como um serviço beta ou experimental serão identificados como tal na Ul

do IBM Cloud. Um serviço beta ou experimental pode não estar no mesmo nível de desempenho ou
compatibilidade dos serviços disponíveis de forma geral, não ser totalmente testado, e pode não estar em

conformidade com as práticas de segurança normais do Serviço em Nuvem. Tais serviços não foram
desenvolvidos para qualquer tipo de Conteúdo que contenha dados pessoais ou para uso em um ambiente
de produção. O Cliente concorda em não fornecer nem inserir Conteúdo que contenha dados pessoais. O
Cliente é responsável por remover o conteúdo que deseja reter antes da expiração ou do encenamento do
serviço beta.
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6. Termos de

Substituição

0

seguinte prevalece sobre qualquer disposição em contrário no contrato base por meio do qual o Cliente
adquiriu o IBM Cloud.

6.1. Mudanças
6.1.1. Modificações nos serviços
A IBM fornecerá pelo menos 12 meses de aviso prévio de qualquer descontinuação da funcionalidade
material de um serviço ou modificação de uma API de uma forma que não seja compatlvel com versões

anteriores. a menos que a lBM deva agir mais cedo para cumprir as leis aplicáveis, obrigações legais ou
regulamentos. para resolver um problema de segurança ou evitar um fardo econômico indevido.

6.1.2. Retirada de serviços
A menos que 3 IBM deva agir mais cedo para cumprir as leis, obrigações legais ou regulamentações
aplicáveis, para resolver um problema de segurança ou para evitar encargos econômicos indevidos. an IBM
fornecerá:

i)

5

anos

de

aviso

de

retirada

dos

serviços

htt s:/Icloud.ibm.com/docs/overview')to ic=overview—servíces availabili

de

vel

1

listados

em

e ii) pelo menos 12 meses de aviso

prévio da retirada de qualquer outro serviço IBM Cloud.

6.1.3. Mudanças nas Descrições de Serviço
A IBM fornecerá ao Cliente um aviso de pelo menos 30 dias sobre quaisquer aumentos de preço ou mudanças
nas Descrições de Serviço e um aviso de pelo menos 90 dias para mudanças nos SLAs que sejam
desfavoráveis ao Cliente. O uso continuado dos Serviços em Nuvem após o período de notíncação constitui
a aceitação do Cliente de qualquer mudança a esta Descrição de Serviço.
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ANEXO XI

Soluções Integradas para Serviços em Nuvem

Cliente pode ser chamado de "Business Partner‘ ou "BP" sob os termos deste Anexo e para seu uso
integrado.
Sob os termos deste Anexo ao CSA entre o BP e a IBM. e o (s) Documento (s) associado (s) de transação
("TD") , juntos chamados de "Anexo", a BP pode combinar um Cloud Service com o valor agregado do BP

para criar uma solução de marca BP comercialmente disponível, sujeita à aprovação da IBM, que e distinta
do Cloud Service e acrescenla novidades signiﬁcativas funcionalidade ou capacidade para o Serviço de
Nuvem (Solução Integrada) de acordo com os termos aqui contidos. Os termos deste Anexo são
incorporados ao CSA. Em caso de conflito entre os termos da CSA e deste Anexo. os termos deste Anexo

prevalecerão para o uso embutido contemplado no presente.
Salvo disposição em contrário em um TD ou proibido por lei, o BP pode acessar, utilizar ou comercializar
mundialmente (através de quaisquer canais que escolha) um Serviço de Nuvem em cada caso como parte
de uma Solução Embedded para uso por Usuários Finais (conforme definido abaixo) de acordo com os
termos aqui em diante. Todos os dados do Usuário Final e outros conteúdos associados a Solução
Embedded que é processada pelo Serviço de Nuvem serão considerados Conteúdo.
Os Usua'rios ﬁnais são os usuário ﬁnais do BP autorizados a utilizar a Solução Integrada para a sua utilização

pretendida e não para a recomercialização e não incluem o BP, a empresa controladora do BP. a Afﬁliates
(conforme definido abaixo). as outras subsidiárias do BF. ou qualquer empresa que compartilhe comuns
propriedade com o BP. Todo o uso interno do Serviço de Nuvem adquirido pelo BP deve estar sujeito a
termos do CSA. Os antiados são qualquer entidade legal que. direta ou indiretamente. e controlada pela BP
mas apenas por tanto tempo como tal controle existe. Para esse efeito, "controlaf' signiﬁca a posse. direta
ou indireta, de mais de 50% de seu estoque de votos. ou se não de ações de voto, tomada de decisão.

Ao disponibilizar a Solução Embedded para Usuários Finais. 0 BP deve fornecer o acordo de usuario ﬁnal do
BP (e não um IBM um) informando as autorizações de uso do Usuário Final e outros termos e condições sob
a qual Usuario Final está autorizado a utilizar a Solução Integrada (Fim Acordo de Usuário), O Acordo de
Usuário Final deve ser contratualmente vinculação aos Usuários Finais.

0

Acordo de Usuário Final da BP também irá: (i) limitar os passivos a um montante razoável; (ii) aﬁrmar
expressamente que os fornecedores de terceiros do BP se isentem de toda e qualquer responsabilidade por
danos consequentes e outros danos indiretos e garantias impllcitas, incluindo as implicitas garantias de não
infração, comercialização e adequação a um determinado propósito: (iii) aﬂrmar que os passivos coletivos do
BP e de seus fornecedores de terceiros estão sujeitos à limitação de responsabilidade no Contrato de Usuário

Final; e (iv) quando BP torna a Solução Embutido disponível para Usuários Finais.deolara que Usuário Final
não esta' autorizado a usar o Produto IBM separadamente da Solução Integrada. Assim como entre a BP e
a IBM, a BP e responsável pela conformidade do Usuário Final com os termos do Acordo de Usuário Final da
BP e para uso do Produto IBM por Usuários Finais em excesso de autorizações de uso.

I/3
Rua Aguada Gonçalves, 240 - Taboão da Sena - SF' - CEP 06760-900 Tel: (11) 2545-6000 (PABX)
Correspondência: Caixa Postal 04 - Taboão da Serra - SP - CEF 06754-970
www.ºmdg52.sg.gºv.hr . prodesp©prodesp.sp.gov.br
—

Prodesp
._.—......

.5-

SÃO
GOVERNODOIYADO
PR0.00.7831

A BP e responsável por todos os usos da Solução Integrada. O BP garantirá que qualquer pessoa
acessando, usando ou comercializar os Serviços de Nuvem como parte da Solução Integrada o faz tão
somente em conformidade com os termos do Acordo, O EP contínua responsável perante a IBM por qualquer
não conformidade de tais termos e qualquer tal acesso. uso ou marketing. Se um terceiro fizer uma
reivindicação (incluindo quaisquer reclamações de multas ou penalidades impostas pelo governo ) contra a
IBM decorrente de, ou coligada a: (i) a comercialização. distribuição ou utilização de uma Solução Integrada
ou qualquer Conteúdo: (li) qualquer violação ou suposta violação do Acordo ou de qualquer acordo que o BP
tenha com o Usuário Final ou qualquer vendedor subsequente ou (iii) quaisquer atos ou omissões da BP.
;

o BP defenderá a IBM contra essa reivindicação e os montantes pagos finalmente concedidos por um tribunal

contra a IBM ou incluídos em um acordo aprovado pela BP, desde que a IBM prontamente: (1) notlnca a BP
por escrito da reinvidicaçao; (2) fornece infomações solicitadas por BP; e (3) permite que a BP controle. e
razoavelmente coopera na defesa e no acordo. Os pagamentos relacionados com as obrigações do presente
parágrafo não estão sujeitos às disposições de limitação de responsabilidade estabelecidas no CSA. O BP e
responsável por fornecer todo o suporte para a Solução Integrada e por fornecer quaisquer notificações
necessárias aos seus usuários finais e aos vendedores de downstream (ou seja. um distribuidor. provedor de
soluções, integrador ou revendedor na cadeia de distribuição da BP). 0 BP pude não utilizar os Cloud
Services adquiridos sob este Anexo ou a Solução Integrada para uso interno dentro da Empresa BP. Nenhum

direito de propriedade intelectual é concedido ou transferido nos termos deste

.

BP irá, e garante que todos os vendedores de downstream irão: (i) cumprir com todas as leis e regulamentos
aplicáveis. incluindo. sem limitação, a US Foreign Corrupt Practices Act, e todas as outras leis e regulamentos

que proíbem a corrupção e o suborno; (ii) ter e manter ao longo da vigência deste Anexo controles de
negócios para suportar tal conformidade (que inclui. entre outras coisas, aplicar um processo de avaliação da

integridade e do papel dos vendedores de downstream em suas cadeias de distribuição, para garantir a
conduta lícita); e (iii) manter e manter ao longo da vigência do Anexo e pelo menos dois anos depois, todos
os documentos de transação e registros relacionados a tal conformidade e controles.
O BP manterá. e fornecerá mediante solicitação. registros e outros dados de transação e uso de usuario ﬁnal

solicitados e registros de vendedor de downstream. e assistência razoável para a IBM e seu auditor
independente para verificar a conformidade da BP com o Acordo. Essas obrigações mantem-se em vigor
durante a vigência deste Anexo e por dois anos depois.
O BP não ira, e garante que todos os vendedores não irão, direta ou indiretamente. fazer ou dar. oferecer ou

prometer fazer ou dar. ou autorizar a fazer ou dar de qualquer pagamento, presente ou outra coisa de valor
ou vantagem (incluindo. por exemplo. acomodações. passagem aérea. entretenimento ou refeições) a
qualquer pessoa ou entidade com a ﬁnaiidade de influenciar indevidamente decisões ou para qualquer outra

finalidade que seja de outra forma ilícita. A IBM pode rescindir o Acordo imediatamente em caso de violação
desta subseção ou quando a IBM razoavelmente acreditar que tal violação tenha ocorrido ou seja provável
que ocorra.
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O BP cumprirá com o Código de Condula IBM. uma versão atual da qual está disponível em

hngszllwww.ibm.com/ºartnenrvorId/gage/gw com 'nw code conduct;ABPfornecerá avisoprévio porescrito
(a não ser que seja incluido por lei ou regulamento) de qualquer alteração ou mudança antecipada na

estrutura de negócios da BP (por exemplo. uma mudança signilicalíva na propriedade ou na gestão).
Cada parte celebrará qualquer acordo adicional conforme exigido por lei na forma prescrita para a proteção
de dados pessoais pessoais ou regulados incluidos no Conteúdo: i) como subprocessador da BP; ou ii)
diretamenle com o controlador de dados de usuários ﬁnais sujeito a concordância do usuário ﬁnal com as

limilações e exclusões de responsabilidade.
O BP deve excluir ou devolver o Conteúdo. incluindo os dados do usuário ﬁnal sobre a solicitação de usuário

ﬁnal ou na expiração do uso do usuário ﬁnal da Solução Integrada. A IBM auxiliará ao BP na medida em que
o BP fornece informações necessárias para identiﬁcar o Conteúdo aplicável e a IBM [em acesso adequado a
tal Conteúdo.
Addendum

de

Processamento

de

Dados

da

IBM

para

Sócios

de

Negócios

em

httgsjlwww.ibm.comlºarinerwcrldlbºdga (BF-DPA) e aplicável DPA Exhibit (5) referenciados na (5) Service
Description (5) aplicáveis (s) aplicam-se a dados pessoais contidos em Conteúdo, se e na medida: (i) IBM
está processando dados pessoais em nome da BP's End Users atuando como subprocessador do BP; e (ii)
Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (EU/2016/679) (GDPR) ou outras leis de proleção de
dados identiﬁcadas em
hnº:/libm.comldgaldgl
aplicar.
Em tal caso. referências ao DPA em
httg://www.ibm.comldºa no Acordo será suplaniado e substituído por referências ao BP-DPA, Na medida
em que for legalmente exigida, e BP deve celebrar acordos de tratamento de dados com o (s) Usuário (5)
End (s) que conIenham termos e condições substancialmente semelhantes como o BP-DPA. O BP deve
obter o consentimento e a autorização suficientes dos Usuários Finais antes de fornecer dados pessoais à
IBM e engajar 3 IBM e seus contratantes.
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ANEXO XII

Segurança de Dados e Princípios de Privacidade da IBM

1.

Definições

Os termos com iniciais maiúsculas usados neste documento tem os significados fornecidos abaixo ou, caso
não estejam deﬁnidos abaixo, os significados fornecidos no contrato por escrito aplicável entre a IBM e o

Cliente para os Serviços IBM.

Cliente

—

e a entidade a qual a IBM está fornecendo os Serviços IBM que fazem parte de um Documento

de Serviços IBM.

-

Componentes são o aplicativo, a plataforma ou os elementos da infraestrutura de um Serviço IBM que é
operado e gerenciado pela IBM.
Conteúdo — consiste em todos os dados, software e infomações que o Cliente ou seus usuários
autorizados fornecem. autorizam o acesso ou inserem nos Serviços IBM.
DSP — trata-se desde documento Segurança de Dados e Princlpios de Privacidade da IBM.
IBM Cloud Services — trata—se das ofertas IBM que são oferecidas "como um serviço", disponibilizadas por
meio de uma rede. como ofertas de software como serviço, plataforma como serviço ou infraestrutura como
serviço,

-

Documento de Serviços IBM é um Documento de Transação e todo documento incorporado em um
contrato por escrito entre a IBM e o Cliente. cuja "nalídade seja especificar os detalhes de um determinado
Serviço IBM,

Serviços IBM

são (a) o IBM Cloud Services, (b) outras ofertas de serviços IBM. incluindo ofertas de
serviços de infraestrutura ou de aplicativo fornecidas pela IBM e customizadas ou desenvolvidas para um
Cliente e (c) quaisquer outros serviços fornecidos pela IBM a um Cliente, incluíndo consultoria, manutenção
—-

ou suporte.

Incidente de Segurança — deﬁnido como um acesso não autorizado e uso não autorizado de Conteúdo.
Documento de Transação
é um documento que detalha as particularidades das transações. como

-

encargos e suas descrições, além de infomações sobre um IBM Cloud Service. Os exemplos de
Documentos de Transação incluem declarações de trabalho, descrições de serviços. documentos de
pedidos e faturas referentes a um IBM Cloud Service. Pode haver mais de um Documento de Transação
aplicável a uma transação.

2.

Visão geral

As medidas técnicas e organizacionais fornecidas neste DSP aplicam-se somente aos Serviços IBM
(incluíndo Componentes) em relação aos quais a IBM concordou expressamente com o cumprimento do
DSP, por meio de um contrato por escrito estabelecido entre a IBM e o Cliente. Para maior clareza. essas
medidas não se aplicam quando o Cliente for responsável pelas questões de segurança e privacidade. ou
conforma especiﬁcado abaixo ou em um Documento de Serviços IBM.
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O Cliente é responsável por determinar se um Serviço IBM e adequado para seu próprio uso e por
implementar e gerenciar as medidas de segurança e privacidade para os componentes que não são
fornecidos ou gerenciados pela IBM dentro desses Serviços IBM. Os exemplos de responsabilidades do
Cliente em relação aos Serviços IBM incluem: (1) a segurança de sistemas e aplicativos desenvolvidos ou
a.

implementados pelo Cliente sobre uma oferta de infraestrutura como serviço ou de plataforma como serviço
ou com base em uma infraestrutura. Componentes ou software que a IBM gerencia para o Cliente e (2) a

configuração de segurança do Cliente no nivel do aplicativo e o controle de acesso do usuário ﬁnal para
uma oferta de software como serviço que a IBM gerencia para um Cliente ou uma oferta de sen/íço de
aplicativo fornecida pela IBM para um Cliente.
b.
0 Cliente reconhece que a IBM pode modiﬁcar este DSP regularmente, a critério exclusivo da IBM. e
que tais modincações substituirão as versões anteriores assim que a versão modificada for publicada pela
IBM. Sem prejuizo do disposto. qualquer modificação contrária a qualquer contrato firmado entre a IBM e o
Cliente tem como objetivo: (1) melhorar ou esclarecer os compromissos existentes, (2) permitir que a IBM
priorize corretamente seu foco em segurança, tomando medidas adequadas para situações em que ha
aumento de dados e ameaças e problemas de segurança cibernética. (3) manter o alinhamento com

padrões atualmente adotados e com as leis aplicáveis, ou (4) fornecer recursos e funcionalidades adicionais.
Tais modificações não comprometerão os recursos de segurança ou de proteção de dados ou a
tuncionalidade dos Serviços IBM.
Se houver conflito entre este DSP e um Documento de Serviços IBM, 0 Documento de Serviços IBM
prevalecerá e. caso façam parte de um Documento de Transação. os termos conflitantes serão identificados
c,

como substitutos dos termos deste DSP e se aplicarão apenas a transação especlﬁca.

3.
a.

b.

Proteção de Dados
A IBM tratará como conndencial todo Conteúdo, não divulgando-o a terceiros. com exceção de
funcionários. contratados e fornecedores (incluindo subprocessadores) da IBM e somente na medida
necessária para o fornecimento dos Serviços IBM.
As medidas de segurança e privacidade para cada Serviço IBM são implementadas de acordo com
as práticas de segurança e privacidade da IBM, desenvolvidas para proteger o Conteúdo processado
por um Serviço IBM. e para manter a disponibilidade de tal Conteúdo de acordo com o disposto no
contrato por escrito ﬁrmado entre a IBM e o Cliente. incluindo os Documentos de Serviços IBM

aplicáveis,
c.

Informações adicionais de segurança e privacidade especmcas para um Serviço IBM podem ser
disponibilizadas no Documento de Serviços IBM relevante ou em outra documentação padrão. com
o objetivo de ajudar na avaliação inicial e continua a respeito da compatibilidade de um Serviço IBM
com as necessidades de uso do Cliente. Tais informações podem incluir a evidência de certificações
estabelecidas, informações relacionadas a tais certificações. planilhas de dados. FAQs e outra

documentação disponível de forma geral. A IBM direcionarã o Cliente para a documentação padrão
disponlvel. caso solicitada a preencherquestionários sobre segurança ou privacidade escolhidos pelo
Cliente.

4.
a.

Políticas de Segurança
A IBM mantera' e seguirá as práticas e políticas de segurança de TI estabelecidas por escrito e que
são inerentes aos negócios da IBM e obrigatórias para todos os funcionários da IBM. O Diretor
Executivo de Segurança da Informação da IBM e responsável pela aplicação e supervisão executiva
dessas politicas. incluindo o gerenciamento formal de ações de controle e revisão, treinamento de

funcionários e o cumprimento das pollticas de conformidade.
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b.

A IBM revisará suas políticas de segurança de TI pelo menos uma vez por ano e fará as correções
que considerar cabíveis para manter a proteção dos Serviços e do Conteúdo da IBM.

c.

A IBM manterá e seguirá seus requisitos obrigatórios padrão de verincação de funcionários para todas
as novas contratações, estendendo tais requisitos para as subsidiárias pertencentes integralmente a
IBM. De acordo com os processos e procedimentos internos da IBM. esses requisitos serão revisados
periodicamente e incluem. mas não se limitam a verincações de antecedentes criminais, validação
de comprovante de identidade e verincações adicionais. conforme a IBM julgar necessário. Cada

d,

empresa IBM e responsável por implementar esses requisitos em seu processo de contratação
conforme aplicável e permitido pela legislação local.
Os funcionários da IBM devem concluir anualmente o treinamento de segurança e privacidade da
IBM e, a cada ano, confirmarão que irão obedecer às políticas de conduta comercial ética, de
contidencialidade e de segurança estabelecidas nas Diretrizes de Ética Comercial da IBM.
Treinamentos adicionais serão fornecidos para pessoas que receberem acesso privilegiado a
Componentes especíncos para sua função, no contexto de operação e suporte aos Serviços IBM e

conforme necessario para a manutenção da conformidade e dos credenciamentos indicados nos
Documentos de Serviços IBM relevantes.

5.
a.

Conformidade
Para IBM Cloud Services padrão (não customizados), as medidas implementadas e mantidas pela
IBM dentro de cada IBM Cloud Service estarão sujeitas à certificação anual de conion'nídade com a
ISO 27001 ou a SSAE SOC 2, ou ambas. salvo indicação em contrario contida em um Documento
de Serviços IBM,

b.

Alem disso. a IBM manterá a coníonnidade e a certificação dos Serviços IBM, conforme definidos em
um Documento de Serviços IBM.

c.

Mediante solicitação, a IBM fornecerá provas das confirmações de conformidade e certincaçáo
exigidas pelos itens Ea. e SD.. como certificados, atestados ou relatórios resultantes de auditorias
certiticadas de terceiros independentes (tais auditorias ocorrerão com a frequencia exigida pelo

padrão relevante).
d,

6.
a.

b.

IBM e responsável por tais medidas de privacidade e segurança de dados, mesmo que utilize
empresas contratadas ou fornecedores (incluindo subprocessadores) para o fornecimento ou o
suporte de um Serviço IBM,

Incidentes de Segurança
A IBM manterá e seguirá as politicas de resposta a incidentes documentadas, de acordo com as
diretrizes NIST (National Institute of Standards and Technology. United States Department of
Commerce (NIST)) ou padrões de mercado equivalentes, para o tratamento de incidentes de
segurança de computadores. estando de acordo com os termos de notificação de violação de dados
do contrato por escrito aplicável estabelecido entre a IBM e o Cliente,
A IBM investigará os Incidentes de Segurança dos quais tomar conhecimento e, dentro do escopo
dos Serviços IBM. deHnirá e executará um plano de resposta adequado. O Cliente poderá notiticar a
IBM a respeito de uma vulnerabilidade ou de um incidente suspeitos. enviando uma solicitação por
meio do processo de relatório de incidentes especmco para o Serviço IBM (conforme citado em um
Documento de Serviços IBM) ou, na ausência de tal processo. enviando uma solicitação de suporte

técnico.
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A IBM notil'icará imediatamente o Cliente quando da confirmação de um Incidente de Segurança
conhecido ou que muito provavelmente afetará o Cliente. A IBM fornecerá ao Cliente as informações

solicitadas corretas sobre tal Incidente de Segurança, além do status de quaisquer atividades de
correção e restauração execuladas pela IBM.

Controle de Segurança e Entrada Física
A IBM manterá controles adequados de entrada física. como barreiras. pontos de entrada controlados
por cartão. câmeras de vigilância e recepção com funcionários para oferecer proteção contra a

entrada não autorizada nas instalações gerenciadas pela IBM (Centros de Dados). usadas para a
hospedagem de Serviços IBM. Os pontos de entrada adicionais existentes nesses Centros de Dados.
tais como áreas de distribuição e docas de carga, serão controlados e isolados dos recursos de
computação.

0 acesso aos Centros de Dados gerenciados pela IBM e as áreas controladas dentro desses Centros
de Dados será limitado de acordo com o cargo e está sujeito à aprovação autorizada. Tais acessos
serão registrados e esses registros serão mantidos por no minimo um ano. Mediante o desligamento
de um funcionário autorizado. a IBM revogará :) acesso deste aos Centros de Dados por ela
gerenciados. A IBM seguirá os procedimentos formais de desligamento documentados. que incluem
a remoção imediata do individ uo das listas de controle de acesso e a devolução de crachás de acesso

fisico.

Qualquer pessoa que receba permissão temporária para entrar nas instalações de um Centro de
Dados gerenciado pela IBM ou em uma área controlada dentro de um Centro de Dados. deve fornecer
um comprovante de identidade no momento do registro e será acompanhada por pessoal autorizado.
Qualquer autorização temporária para entrar, incluindo entregas. sera' agendada com antecedência
e exigirá aprovação da equipe autorizada.

A IBM tomara todas as precauções para proteger a infraestrutura física das instalações de um Centro
de Dados por ela gerenciado contra ameaças ambientais. tanto naturais quanto artificiais. como

temperatura ambiente excessiva, incêndios, inundações. umidade, roubos e vandalismo,

Controle de Acesso, Intervenção, Transferência e Desligamento
A IBM manterá documentada

arquitetma de segurança dos Componentes. Antes da
implementação. IBM revisarã separadamente essa arquitetura de segurança. incluindo medidas
projetadas para evitar conexões de rede não autorizadas com sistemas, aplicativos e dispositivos de
a

rede. seguindo a conformidade com seus padrões de segmentação segura. isolamento e defesa em

profundidade.
A IBM pode utilizar tecnologia de rede wireless na manutenção e no suporte de Serviços IBM e dos
Componentes associados. Caso sejam utilizadas. tais redes wireless serão criptografadas. exigirão

autenticação segura e não fornecerão acesso direto às redes de IBM Cloud Services. As redes de
IBM Cloud Services não usam a tecnologia de rede wireless,
Os Serviços fornecidos pela IBM contam com medidas que são projetadas para separar logicamente
o Conteúdo, evitando sua exposição ou o acesso para pessoas não autorizadas. A IBM manterá o

isolamento adequado de seus ambientes de produção e não produção e, caso o Conteúdo seja
transferido para um ambiente de não produção. por exemplo, para reproduzir um erro, mediante
solicitação do Cliente, as medidas de segurança e proteção de privacidade em tal ambiente serão
equivalentes ãs aplicadas no ambiente de produção.
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A IBM criptografará o Conteúdo não destinado a visualização pública ou não autenticada ao usar
redes públicas para a transferencia de Conteúdo e permitirá o uso de um protocolo criptográt'ico.
como HTTPS. SFTP ou FTPS, para a transferência segura de Conteúdo do Cliente para e do Serviço
IBM por meio de redes públicas.
A IBM criptografará o conteúdo inativo se e quando especificado em um Documento de Serviços IBM.
Caso um Serviço IBM inclua o gerenciamento de chaves criptograncas, a IBM manterá procedimentos
documentados para geração, emissão, distribuição, armazenamento. rotação. revogação,
recuperação, backup, destruição. acesso e uso de chaves de segurança.
Caso a IBM precise de acesso ao Conteúdo para fornecer os Serviços IBM e se tal acesso for
gerenciado pela IBM, 0 acesso será restrito ao nivel mínimo possível. Tal acesso, incluindo o acesso

administrativo a qualquer Componente subjacente (acesso privilegiado), será individual. baseado em
função e está sujeito à aprovação e validação regular pela equipe autorizada da IBM, de acordo com
os principios de segregação de funções. A IBM manterá medidas para identificar e remover contas
redundantes e inativas que tenham acesso privilegiado e revogará prontamente esse acesso
med íante o desligamento do proprietário da conta ou mediante solicitação de funcionários autorizados
da IBM, como o gerente do proprietário da conta.
De acordo com as práticas padrão de mercado e até o limite suportado nativamente por cada
Componente. a IBM manterá medidas técnicas para a imposição de tempo limite para sessões
inativas. bloqueio de contas após várias tentativas consecutivas de login com falha, autenticação de

senha forte ou passphrase, frequência de mudança de senha e ações que possibilitem a transferência
e o armazenamento seguros de tais senhas e passphrases.
A IBM monitorará o uso de acesso privilegiado e manterá infomações de segurança e medidas de

gerenciamento de eventos destinadas a: (1 ) identiticar atividade e acesso não autorizados. (2) facilitar
o fornecimento de respostas rápidas e adequadas e (3) permitir a execução de auditorias internas e
independentes de terceiros quanto a conformidade com a poIItica documentada da IBM.
Logs em que o acesso privilegiado e atividade são registrados, ficarão retidos em conformidade com
o plano de gerenciamento de registros mundial da IBM. A IBM manterá medidas projetadas para
proteger contra o acesso não autorizado, modificação. e destruição acidental ou deliberada de tais
logs.
Na medida do suportado pelo dispositivo nativo ou pela funcionalidade do sistema operacional, a IBM

manterá proteções de computação para seus sistemas de usuário ﬁnal, que incluem, mas não se
limitam a firewalls de terminal, criptograﬁa completa de disco. detecção e remoção de malware
baseadas em subscrição. bloqueios de tela baseados em tempo, e soluções de gerenciamento de
terminal que impõem requisitos de correção e configuração de segurança.

A IBM higienizara com segurança qualquer mídia fisica destinada a reutilização e destruirà quaisquer
mldias fisicas não destinadas a reutilização, de acordo com as diretrizes NITS para a limpeza de
mídias.

Integridade de Serviço e Controle de Disponibilidade
A IBM: (1) executará avaliações de risco de segurança e privacidade dos Senriços IBM pelo menos
uma vez ao ano, (2) executará testes de segurança e avaliações de vulnerabilidades dos Serviços
IBM antes da liberação para produção e. depois disso. pelo menos anualmente, (3) registrara um

terceiro independente e qualificado, como o IBM X-Force'" ou. caso conste no Documento de
Serviços IBM, outro serviço de teste qualiﬁcado para a execução de testes de invasão no IBM Cloud
'
rvices. pelo menos uma vez ao ano. (4) executará varreduras automatizadas de vulnerabilidadeí/
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dos Componentes subjacentes dos Serviços IBM em relação às melhores práticas de coauração
de segurança do mercado. (5) corrigirá as vulnerabilidades identificadas a partir dos testes e

varreduras de segurança. com base nas avaliações de risco. exploração e impacto associados, e (6)
executará ações adequadas para evitar a interrupção dos Serviços IBM ao executar suas atividades
de teste, avaliação. varredura e correção.
b.

A IBM manterá medidas destinadas a avaliar, testar e aplicar correções de segurança temporárias
recomendadas aos Serviços IBM e sistemas. redes, aplicativos e Componentes subjacentes
associados, dentro do escopo dos Serviços IBM. Mediante a determinação de que uma correção de
segurança temporária recomendada é aplicável e adequada, esta será implementada pela IBM, de

acordo com as diretrizes de severidade e avaliação de risco documentadas. com base nas
pontuações das correções no Sistema Comum de Pontuação de Vulnerabilidades, quando aplicável.
A implementação de patches recomendados de segurança estará sujeita a politica de gerenciamento
de mudança da IBM.
c.

A IBM manterá pollticas e procedimentos visando gerenciar os riscos associados à aplicação de
mudanças em seus Serviços. Antes da implementação, as mudanças feitas em um Serviço IBM.
incluindo seus sistemas. redes e Componentes subjacentes. serão documentadas em uma
solicitação de mudança registrada. que inclua uma descrição. o motivo da mudança. os detalhes e o
cronograma de implementação. uma declaração de risco que aborde o impacto sobre o Serviço IBM
e seus clientes, o resultado esperado, o plano de recuperação e a aprovação documentada por uma
equipe autorizada.

d.

e.

A IBM manterá um inventário de todos os ativos de tecnologia da informação utilizados na operação
de seus Serviços. A IBM monitorará e gerenciará :) funcionamento, incluindo a capacidade. e a
disponibilidade dos Serviços IBM e seus Componentes subjacentes.
Cada Serviço IBM será avaliado separadamente quanto à continuidade de negócios e aos requisitos
de recuperação de desastres. por meio de análises de impacto comercial e avaliações de risco
adequadas. para identiâcar e priorizar as funções de negócios criticas. Cada Serviço IBM terá. até o
limite garantido por tais avaliações de risco, planos de recuperação de desastre e de continuidade de
negócios validados anualmente. mantidos, documentados e deﬁnidos separadamente, e consistentes
com as práticas padrão de mercado. Os objetivos de tempo e de ponto de recuperação de um Serviço
IBM, se fornecidos no Documento de Serviços IBM relevante, serão estabelecidos considerando a

arquitetura e o uso desejado para tal Serviço IBM. A mídia física destinada ao an'nazenamento
externo, se houver, como as midias contendo arquivos de backup, será criptografada antes do
transporte.
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ANEXO xm

Regras de Confidencialidade de Informações
Este Anexo protege apenas as informações de natureza confidencial (Informações) que uma Parte neste
Acordo revelar a outra sob o Acordo. Os termos a seguir aplicam-se quando uma pane (Divulgadora) divulga

informações para a outra (Receptors).
1. Divulgação

Informações divulgadas oralmente ou que não estejam marcadas com legenda restritiva devem ser
identíncadas como confidenciais no momento da divulgação, Cada divulgação de Informações está sujeita a
este Anexo por vinte anos após a data de divulgação inicial.
2. Obrigações
A Receptora usará estas Informações somente para o propósito para o qual elas foram divulgadas. ou para
o beneficio da Divulgadora. e empregará cuidados razoáveis para evitar a divulgação das Informações,

exceto com relação a:
a. seus empregados e empregados de qualquer pessoa jurldica que Controle a Receptora ou que,

juntamente com ela, esteja sob Controle comum. e que tenham necessidade de conhece-las. “Controle"
significa ser proprietário ou controlar. direta ou indiretamente. mais de 50% das ações com direito a voto;
ou
h. dos subcontratados, e conselheiros jurídicos e financeiros. e neste caso apenas aos que tenham

necessidade de conhece-las.
Antes da divulgação para qualquer das partes (a) ou (b), a Receptors terá um acordo escrito com essa
parte que seja suticiente para requerer que essa parte trate a Informaçao forma substancialmente similar
a descrita neste Anexo.
Caso seja necessário divulgar Informações porforça de lei ou ordemjudicial, a Receptora buscará avisar
prontamente a Divulgadora, para que esta tenha oportunidade razoável para obter uma medida de
salvaguarda.
3. Exclusões de Responsabilidade

A Divulgadora fornece Informações sob este Anexo sem garantias de qualquer espécie.
Este Anexo não requer que nenhuma das partes divulgue ou receba Informações. execute qualquer trabalho
ou obtenha qualquertipo de licença, relacionamento de negócios ou outro acordo e a divulgação de quaisquer
Informações regidas por ele não cria nenhum vínculo ou relação fiduciária e não concede a Receptora
qualquer direito ou licença sobre qualquer marca registrada, direito autoral ou patente. que sejam agora ou
posteriormente de propriedade da Divulgadora. ou controlados por ela.
O recebimento das Informações sob este Anexo não impede a Receptora de:
a. desenvolver, produzir. comercializar ou fornecer produtos ou serviços que possam concorrer com
produtos ou serviços da Divulgadora. ou estabelecer qualquer tipo de relacionamento de negócios com
terceiros: ou
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h. alocar seus empregados livremente,

Todas as Informações estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio.
A Receptora pode divulgar, disseminar e usar Informações quejá estejam em sua posse sem obrigação
de conﬁdencialidade. que sejam desenvolvidas índependentemente, que foram obtidas de uma fonte
diferente daquela da Dívuigadora sem obrigação de conﬁdencialidade, que estejam disponiveis
publicamente no momento do recebimento ou que se tornaram publicamente disponiveis posteriormente.
sem intervenção

da

Receptors,

ou

foram divulgadas pela Divulgadora sem

obrigação

de

conﬁdencialidade, Informações trocadas fora de âmbito deste Anexo não serão consideradas
confidenciais. salvo acardo escrito expresso assinado entre as Partes neste sentido.
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Anexo XlV
Tabela de Produtos PPA, Preços e Serviços em Nuvem IBM
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