•

Capacitação de profissionais no desenvolvimento de conteúdos e
aplicações interativas de TV Digital no padrão Ginga-NCL;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DOCUMENTO INTEGRANTE

2.1 - É parte integrante do presente ACORDO , o Plano de trabalho
apresentado a chamada de seleção pública nO01/2013-SElMC (Projeto GINGA
BR.Labs) (Anexo 1), independentemente de sua transcrição, como se neste
estivesse escrito, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

3.1 -. A Execução deste ACORDO será realizada de acordo com o plano de
trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES PELA EXECUÇÃO,
DAS OBRIGAÇÓES E ATRIBUIÇÓES DAS PARTES

4.1 - Cabe à RNP além das obrigações já estabelecidas neste ACORDO , às
seguintes:
a) desenvolver o software;
b) adquirir hardware para funcionamento do software;
c) doar software e hardware adquiridos e alocados para uso exclusivo do
LABTVDI e direito de uso do software desenvolvido para gerenciamento
remoto dos mesmos para a FUNDAÇÃO RTVE.
4.2 - Cabe à INSTITUiÇÃO além das obrigações já estabelecidas neste
ACORDO , às seguintes:
a) Ceder o direito de uso de espaço fisico próprio para a instalação dos
equipamentos;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento e pagamento de energia elétrica
necessária à instalação e funcionamento dos equipamentos;
c) Prestar todos os esclarecimentos solicitados à RNP;
d) Utilizar, exclusivamente para as atividades aqui estipuladas, toda e
qualquer informa)'30 e/ou documentos obtidos para fins de cumprimento
deste ACORDO;&
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e) Levar imediatamente ao conhecimento da RNP qualquer fato
extraordinário ou anormal que venha a ocorrer durante a execução de
suas atividades e que possa prejudicar o andamento dos serviços;
f) Seguir as especificações e diretrizes fornecidas pela RNP;

g) Permitir que a RNP faça o acompanhamento técnico sem restrição,
quando esta assim desejar, em todas as fases de execução do objeto do
presente ACORDO;
h) Refazer a tarefa quando o resultado apresentado não atingir as
condições de aceitação estabelecidas, caso em que a RNP
fundamentará os motivos ensejadores, efetuando as correções
necessárias às suas próprias expensas, sem prejuízo dos prazos
estabelecidos e sem ônus adicional para a RNP;
i) Alocar recursos humanos e arcar com todos os ônus decorrentes de
encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária , civil e
infortu nística , decorrentes desta alocação para a execução deste
ACORDO;

j) Responsabilizar-se integralmente por todos os eventuais danos
causados a RNP ou a terceiros, em face da execução do objeto deste
ACORDO, respondendo por todos os prejuízos dele decorrentes;
k) Emitir, sempre que solicitado pela RNP, o relatório de evolução das
atividades relacionadas com o objeto deste ACORDO;

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR, DA REMESSA E DAS CONDiÇÕES DE
REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Os recursos financeiros para a execução deste ACORDO são de
responsabilidade do MC e estão previstos no contrato n' 041/2012 - MC.

CLÁUSULA SEXTA - DO SIGILO E CONFIDENCIALlDADE
6.1. As Partes comprometem-se a tratar e manter confidenciais por prazo
indeterminado as informações confidenciais e exclusivas da outra Parte, bem
como todos os assuntos que lhe chegarem ao conhecimento por força deste
Instrumento, sob pena de, não o fazendo, responder ilimitadamente por todas
as perdas e danos recorridos pela Parte inocente pelo descumprimento desta

obrigação.
6.2. Incluem-se, mas não se limitam como informações confidenciais,
quaisquer documentos, dados em geral, materiais, informações técnicas ou
comerciais, inovações, aperfeiçoamentos, técnicas, "knowhow", especificações@
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que chegarem ao conhecimento das Partes em virtude do objeto deste
ACORDO e seus Termos de Aditamento.
6.3. Fica vedado às Partes divulgar informações confidenciais a qualquer
pessoa ou ente alheio a este ACORDO , a não ser aos próprios participantes e
executantes das atividades e projetos, na exata medida da natureza que a
tarefa solicite.
6.4. Consideram-se reveladas pelas Partes as informações confidenciais, quer
pelo modo escrito, verbal, eletrônico ou qualquer outro que efetivamente
represente transmissão desautorizada das citadas informações.
6.5. No caso de extravio de documentos que contenham informações
confidenciais, deverá a Parte que der causa comunicar imediatamente ao
outro, para que as providências necessárias possam ser adotadas.
6.6. O sigilo pactuado em relação às informações confidenciais não se aplica
àquelas que venham a ser divulgadas ao público, sem essa específica
restrição, ou cuja divulgação tenha sido aprovada por escrito pelas Partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - A vigência do presente ACORDO será de 60 (Sessenta) meses, com
inicio a partir de sua assinatura, podendo ser acrescido de novos serviços
desde que não altere o seu objeto e prorrogado por acordo das Partes
mediante celebração de Termo Aditivo, caso haja necessidade devidamente
justificada.
7.2 - Fica acordado que o término do prazo estabelecido no item 7.1 acima não
exime as Partes de cumprirem com suas obrigações e responsabilidades
assumidas durante a vigência deste ACORDO .

7.3 - Havendo pendências ao término da vigência do presente ACORDO , as
Partes definirão as responsabilidades pela conclusão ou encerramento de
cada um dos trabalhos, mediante Termo de Quitação, respeitadas as atividades
em curso.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

8.1.- Este ACORDO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, sem quaisquer ônus, por consenso entre as Partes,
ou desde que a Parte que tiver a iniciativa da denúncia comunique às outras
Partes com antecedência mínima de 02 (dois) meses.f!)
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8.2.- Este ACORDO também podera ser rescindido por descumprimento das
normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer
de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de
fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, caso em que a
responsabilidade de cada Parte será apurada em face do evento a que der
causa.
8.3.- Ainda constitui motivo para rescisão deste ACORDO, independentemente
do instrumento de sua formalização , o inadimplemento de quaisquer das
ctausulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes
situações:
8.3.1. Utilização dos recursos em desacordo com o projeto e o objeto deste
ACORDO;
8.3.2. Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de
fiscalizações ou auditorias.

CLÁUSULA NONA - DA DESIGNAÇÃO DE COORDENADORES
9.1 .- Todas as comunicações relativas ao presente ACORDO serão
consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por oficio,
carta protocolada , telegrama, fax ou e-mail para os coordenadores
responsáveis pela sua parte na execução deste ACORDO, quais sejam:
9.1.1 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
Nome: Daniel Caetano
Telefone: 212102-9660
Fax: 21 2102-9660
Endereço: Rua Lauro Müller, 116, 11° andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ ,
CEP: 22290-906
Correspondência eletrônica (e-mail):daniel@rnp.br

9.1.2.- FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCTIVA E CULTURAL Fundação RTVE
Nome: Michael Alessandro Figueira Valim
Telefone: 62 3521-1913 e 62 81163818
Fax: 62 35211910
Endereço: Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, Prédio
da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas - FACE, 3° andar, Caixa Postal 131 , CEP: 74.001-970,
Goiânia, Goiás
Correspondência eletrônica (e-mail):michael@rtve.org.br.
michael@tvufg .org.brtE)
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS.
10.1 - A propriedade das invenções, processos, métodos , programas de
computador
ou
inovações
técnicas
decorrentes
de
serviços,
independentemente de serem ou nao privilegiáveis ou patenteáveis em termos
de propriedade intelectual, pertencerá às Partes na proporção e forma definido
em instrumento específico, respeitado o disposto na legislação, vigente ,
aplicàvel à matéria.
10.2 - Será sempre necessária a expressa concordãncia das Partes para
cessão ou transferência dos resultados.
10.3 - Aplica-se ao presente ACORDO, no que couber, o disposto nas Leis nO
9.609 e 9.610, ambas de 19 de fevereiro de 1998.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
11 .1.- Os casos omissos no presente ACORDO serão resolvidos de comum
acordo entre as Partes, podendo ser firmados, se necessário, Termos de
Aditamento que integrarao este Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA PATRIMONIAIS

AQUISiÇÃO E USO DOS BENS

12.1 - A RNP disponibilizará à FUNDAÇÃO RTVE para seu uso exclusivo, a
titulo de comodato, os bens adquiridos com recursos recebidos para
implemento da execução do objeto do presente ACORDO, devendo a
FUNDAÇÃO RTVE:
a) Manter controle sobre os bens disponibilizados;
b) Comunicar à RNP, imediatamente, qualquer dano que os referidos bens
vierem a sofrer;
c) Assegu rar a adequada operação dos bens adquiridos, promovendo a
execução dos reparos e substituições necessárias, e arcar com todas as
despesas referentes ao transporte, guarda, conservação, manutenção e
recuperação, sem que lhe caiba direito a retenção ou a qualquer
indenização;
d) Informar à RNP a devolução de quaisquer bens, em razão da conclusão
do projeto ou da sua não utilização;
e) Em caso de furto ou de roubo do bem, promover o registro da ocorrência
perante a autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrênJ}f
à RNP e diligenciando para que se proceda a investigação pertinente

l9
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12.2 - Fica ajustado que, após a extinção deste instrumento e visando
assegurar a continuidade dos objetivos pretendidos pelo presente ACORDO,
será garantido à FUNDAÇAO RTVE o direito de propriedade sobre os bens
remanescentes adquiridos, através de doação pela RNP

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CONFLITOS

DO FORO E RESOLUÇÃO

DE

13.1 Para dirimir os confiitos decorrentes deste ACORDO que não possam ser
resolvidos de comum acordo entre as Partes, com ou sem arbitragem, fica
eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília , Distrito Federal, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para validade do que pelas Partes foi pactuado, firma-se este instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo
assinadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília , DF, 16 de setembro de 2013.

Pela REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

NELSON SIMOES DA SILVA
Diretor Geral
Pela FUNI?AÇÃO RÁD~ EDUCATIVA E CULTURALFUNDAÇAO RTVE
CARLlTO LARIUCCI
Diretor Executivo

TESTEMUNHAS:

[

1. 1'1/llJ~

\A

NOM : l'II\WI
CPF : gJ4~~T'

f\../"'--

2.=______

""'''''''''' 1L!~ NOME:

2JJ-{,g

CPF:
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