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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS ABB

PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TI

ANEXO - SERVIÇOS DE NA NUVEM

1. DEFINIÇÕES ADICIONAIS
Em adição às definições estabelecidas na Cláusula 1 dos TERMOS
E CONDIÇÕES GERAIS ABB PARA A AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS DE TI, aplicam-se as seguintes definições a este Anexo
– Cronogramana Nuvem:
“Prazo de Acesso”: é o prazo pelo qual o Cliente receberá os
Serviços de Nuvem, conforme especificado no Pedido;
“Serviços de Nuvem”: são aqueles serviços que o Fornecedor presta
conforme indicado no Pedido para prestação em base “Software
como Serviço”, “SaaS” ou “Nuvem” ou nos pontos do Pedido que
façam menção a este Cronograma;
“Software na Nuvem”: é todo programa de computador listado no
Pedido e toda Modificação prestada pelo Fornecedor pela duração
do Contrato;
“Conteúdo do Cliente na Nuvem”: são dados (que podem ser
Materiais de Cliente e incluir Dados Pessoais) armazenados ou
utilizados em e/ou processados por sistemas computacionais do
Fornecedor;
“Documentação”: é a documentação que o Fornecedor entrega ao
Cliente em conexão com o Software na Nuvem, incluindo as
Especificações e quaisquer manuais de usuário e demais
documentos entregues sob o Contrato, incluindo todos os
documentos descritos no Pedido;
“Versão de Manutenção”: é uma versão do Software na Nuvem que
corrija falhas, acrescente funcionalidades ou de qualquer outro
modo emende ou atualize o Software na Nuvem.
“Alteração”: é qualquer Versão de Manutenção ou alteração
específica por Cliente;
“Auditoria de Segurança”: tem o significado apresentado na
Cláusula 7.3.
2. APLICAÇÃO DESTE CRONOGRAMA ESPECÍFICO
POR SERVIÇO
Este Anexo Específico aplica-se a todo e qualquer Serviço que o
Fornecedor deva prestar que seja um Serviço de Nuvem conforme
estabelecido no Pedido.
3. IMPLEMENTAÇÃO
3.1 O Fornecedor desempenhará todas as atividades alocadas no
pedido e todas as demais atividades (salvo aquelas que o Pedido
alocar ao Cliente) necessárias para implementar os Serviços de
Nuvem (os “Serviços de Implementação”).
3.2 Salvo em caso de acordo em contrário no Pedido, os Serviços de
Implementação estão sujeitos a aceite do Cliente. O Fornecedor
prestará os Serviços de Implementação de forma tempestiva e de
modo a garantir o cumprimento de todas as metas e datas
especificadas no Pedido.
3.3 O Fornecedor prestará contas de seu progresso ao Cliente por
meio de relatórios periódicos descrevendo (com razoável
detalhamento) a condição atual dos Serviços de Implementação e
identificar todos os problemas e atrasos presentes e prováveis (junto
com os detalhes de todas as ações tomadas ou por tomar no sentido
de remediar os sobreditos problemas e atrasos).
4. SERVIÇOS DE NUVEM
4.1 O Fornecedor prestará os Serviços de Nuvem em conformidade
com o Contrato. O Fornecedor prestará os Serviços de Nuvem a
partir de instalações e utilizando pessoal e arquitetura de TI
baseados na UE, EEE ou Suíça, a menos de acordo por escrito em
outro sentido junto ao Cliente.
4.2 O Fornecedor concede as Cliente, pelo Prazo de Acesso, uma
licença gratuita, não exclusiva e de validade mundial para:
4.2.1 usar os Serviços de Nuvem;

4.2.2 acessar e usar o Software na Nuvem via Serviços de Nuvem; e
4.2.3 utilizar o Software na Nuvem (e a Documentação) em relação
a todas as atividades comerciais do Cliente.
4.3 O Cliente pode sublicenciar seus direitos sob a Cláusula 4.2 a
qualquer Prestador Terceirizado para que este providencie quaisquer
produtos, softwares e/ou serviços para o Grupo de Clientes.
4.4 O Cliente reconhece que não tem qualquer direito, título ou
interesse no Software na Nuvem ou na Documentação fora daqueles
estabelecidos no Contrato.
4.5 Exceto por aquilo que o Contrato permitir, o Cliente não pode:
4.5.1 distribuir, sublicenciar ou de qualquer outro modo transferir o
Software na Nuvem, de forma parcial ou na íntegra, a qualquer
outra pessoa;
4.5.2 quando o Pedido especificar uma quantidade máxima de
usuários do Serviço de Nuvem, permitir que mais que essa
quantidade máxima de usuários autorizados acesse e utilize o
Serviço de Nuvem;
4.5.3 utilizar o Software de Nuvem como bureau de serviços ou
outra atividade similar em benefício de alguém que não seja
membro integrante do Grupo de Clientes;
4.5.4 aplicar engenharia reversa, decompilar ou desmontar o
Software na Nuvem, salvo naquilo que a legislação aplicável permitir;
4.5.5 remover, eliminar ou alterar qualquer aviso de copyright,
propriedade ou similares do Software na Nuvem; ou
4.5.6 intencionalmente acessar, armazenar, distribuir ou transmitir
quaisquer vírus ou outros softwares maliciosos ou qualquer outro
material, pela duração de seu uso dos Serviços de Nuvem, que:
a) seja ilegal, danoso, ameaçador, difamatório, obsceno, ilícito,
molesto ou racial ou etnicamente ofensivo;
b) facilite atividades ilegais;
c) exiba imagens sexualmente explícitas;
d) promova violência ilegal;
e) seja discriminatório por raça, gênero, cor, crença religiosa,
orientação sexual ou deficiência; ou
f) de maneira que seja, por qualquer outro modo, ilegal ou cause
lesão ou danos a qualquer pessoa ou propriedade.
5. CONTEÚDO DO CLIENTE NA NUVEM
5.1 Não obstante o disposto na Cláusula 10.5 das Condições:
5.1.1 O Conteúdo do Cliente na Nuvem é e será propriedade do
Cliente;
5.1.2 O Fornecedor e sua Equipe não terão direito de uso ou acesso
sobre qualquer Conteúdo de Cliente na Nuvem; e
5.1.3 O Fornecedor não pode utilizar, armazenar, copiar ou divulgar
qualquer Conteúdo do Cliente na Nuvem fora do estritamente
necessário para desempenhar suas obrigações sob o Contrato ou
daquilo que for de outro modo expressamente autorizado por escrito
pelo Cliente.
5.2 O Fornecedor deve garantir que sua Equipe (e demais
funcionários, agentes e terceirizados) não tente acessar ou permitir
acesso a qualquer Conteúdo de Cliente na Nuvem sobre o qual não
tenham direitos.
5.3 Uma vez solicitado pelo Cliente e ao término do Contrato, o
Fornecedor deve imediatamente sobrescrever ou apagar
permanentemente de seus sistemas computacionais todas as cópias
do Conteúdo de Cliente na Nuvem (salvo aquelas cópias de
Conteúdo de Cliente na Nuvem armazenadas em cópias-reserva dos
sistemas do Fornecedor que não seja possível apagar mediante
esforços razoáveis).
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5.4 O Cliente indenizará por e manterá o Fornecedor imune a todos
os custos, queixas, litígios, responsabilidades, despesas, perdas ou
danos (incluindo perdas consequentes diretas e indiretas, lucros
cessantes e todos os juros, multas e demais custas e despesas legais
ou com outros profissionais) resultantes de uma queixa de que a
provisão de Conteúdo de Cliente na Nuvem ao Fornecedor viole os
Direitos de Propriedade Intelectual de quaisquer terceiros.
6. GARANTIAS DO FORNECEDOR QUANTO AOS
SERVIÇOS DE NUVEM
6.1 Em adição a todas as garantias do Fornecedor previstas nos
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS ABB PARA A AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS DE TI, o Fornecedor declara, garante e se
responsabiliza para que o Software na Nuvem como um todo e todas
as suas Alterações:
6.1.1 estarão livres de defeitos significativos por toda a duração do
Contrato; e
6.1.2 estarão em conformidade com e apresentarão desempenho
conforme a Documentação.
6.2 Sem limitação à Cláusula 6.1, o Fornecedor declara, garante e
se responsabiliza para que nenhuma das Alterações reduza ou
prejudique a funcionalidade ou desempenho do Software na Nuvem.
6.3 O Fornecedor declara, garante e se responsabiliza para que
aquilo que for entregue ao Cliente ou de outra forma implementado
pelo Fornecedor sob o Contrato:
6.3.1 não inserirá, incluirá ou dará causa a/permitirá que pessoa ou
software algum insira ou inclua qualquer Software Malicioso no
Software na Nuvem como um todo ou em qualquer de suas
Alterações;
6.3.2 usará software antivírus atualizado e aceito pela indústria para
detectar e prevenir a introdução de quaisquer vírus ou softwares
maliciosos no Software na Nuvem como um todo ou em qualquer de
suas Alterações; e
6.3.3 cooperará com o Cliente para mitigar os efeitos de todos os
softwares maliciosos e vírus encontrados no Software na Nuvem
como um todo ou em qualquer de suas Alterações.
6.4 O Fornecedor declara e garante que obteve e se responsabiliza
por manter de forma válida por toda a Duração do Acesso, todos os
consentimentos, licenças e permissões necessários para que possa
desempenhar suas obrigações sob o Contrato.
6.5 O Fornecedor declara, garante e se responsabiliza para que,
salvo nos casos acordados de outra forma no Pedido, os Serviços de
Nuvem manterão a conformidade com as normas, controles e
requisitos de segurança estabelecidos na ISO 27001:2013, SOC 1
tipo II e/ou SOC 2 tipo II, incluindo seus princípios de confiança na
disponibilidade.
6.6 Aplicam-se os remédios estabelecidos sob a Cláusula 6.2 das
Condições.
7. OBRIGAÇÕES DE SEGURANÇA E AUDITORIA DA
NUVEM
7.1 O Fornecedor providenciará às próprias expensas que um
prestador de serviços de certificação e conformidade proporcione ao
Cliente e seus auditores, uma vez ao ano, um relatório de auditoria
ISO 27001:2013, mais um SOC 1 tipo II e um SOC 2 tipo II, dos
controles vigentes e dos testes de eficácia operacional nas
instalações do Fornecedor e de seus prestadores de serviços em
relação aos Serviços de Nuvem.
7.2 Todos esses relatórios de auditoria e certificações sob a
Cláusula 7.1 e demais informações pedidas pelo Cliente elaboradas
pelo Fornecedor como questão padrão para seus outros clientes
serão entregues ao Cliente sem qualquer custo adicional.
7.3 Salvo naquilo que estiver disposto de outro modo no Pedido, o
Cliente pode requerer e realizar uma auditoria de segurança (não
mais que uma vez por ano-calendário e, adicionalmente, nos casos
de incidentes de segurança e não conformidade do Fornecedor com
suas obrigações de segurança e/ou exigências regulatórias) para
conferir a conformidade do Fornecedor com suas obrigações de
segurança sob o Contrato (“Auditoria de Segurança”). O Cliente,
um auditor terceirizado sob as ordens do Cliente e/ou auditores

terceirizados que acordem termos de confidencialidade
razoavelmente aceitáveis poderão executar essas auditorias. Salvo
em caso de exigência legal ou outro que exija ação imediata, o
Cliente enviará aviso prévio escrito com antecedência mínima de
trinta (30) dias quanto a sua intenção de realizar uma Auditoria de
Segurança. O Cliente fará a sobredita auditoria de forma expedita,
dentro de um prazo razoável e de modo a não perturbar de modo
não razoável as operações comerciais cotidianas do Fornecedor. O
Fornecedor cooperará com o Cliente dentro do razoável, provendo
os documentos e acessos que o Cliente razoavelmente demande para
a execução da Auditoria de Segurança. Para evitar dúvidas: o
Fornecedor não estará, em momento algum, obrigado a entregar
informações relativas a outros clientes.
7.4 O Fornecedor manterá conformidade com todos os demais
requisitos de segurança, auditorias e relatórios, se houver, que
estiverem especificados no Pedido.


