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ACORDO DE COOPERAgAO TECNICA N° 8/TRF4

TERMO DE COOPERACAO TECNICA N." 08/2015 QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DA 4' REGlAO E O

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA COM A FINALIDADE DE

DISPONIBILIZAR O DIREITO DE USO DO SEI - SISTEMA

ELETRONICO DE INFORMACdES.

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIAO, com sede na Rua Otavio Francisco

Caruso da Rocha, n.° 300, em Porto Alegre-RS, inscrito no CNPJ sob o n° 92.518.737/0001- 19, a

seguir designado com TRF4, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador Federal

Tadaaqui Hirose, e o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, com sede no Setor de Administragao

Federal Sul - SAFS, quadra 6, lote 1, trecho III, em Brasilia/DF, inscrito no CNPJ sob o n°

00.488.478/0001-02, a seguir designado com STJ, neste ato representado pelo seu Presidente, Ministro

Francisco Candido de Melo Falcao Neto, (irmam o presente TERMO DE COOPERACAO

TECNICA, com base no artigo 116 e paragrafos da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as panes as

determinagoes da legislagao supra e suas posteriores alteragoes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMED1A - DO OBJETO

LI. Constitui objeto do presente Termo a cessao do direito de uso do software SEI - Sistema Eletronico

de Informagao, criado pelo TRF4, a ser utilizado na virtualizagao dos expedientes administrativos do

STJ.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO

2.1. O STJ implantara o SEI oficialmente nas atividades descritas no item 1.1 no prazo maximo de 270

(duzentos e setenta) dias a contarda assinatura do presente Termo.

2.2. A transferencia dos codigos-fonte nao constitui cessao de propriedade intelectual, uma vez que

somente serao disponibilizados para viabilizar a utilizagao do SEI.

2.3. Nao estao incluidos no presente Termo equipamentos ou licengas de softwares de terceiros

eventualmente necessdrios para a utilizagao do SEI no STJ.

2.4. As apresentagoes do SEI em semindhos, convengoes, palestras ou outros eventos serao realizadas

pelo TFR4 ou representante por este indicado.

2.5. Futures aperfeigoamentos e novas fiincionalidades desenvolvidas pelo TRF4 podem ser cedidos ao



STJ nos mesmos termos da cessao do sistema.

2.6. Ao promover a divulgagao do sistema, o STJ devera utilizar o logotipo do SEI, quando couber, e a

expressao "criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4aRegiao".

Sao vedadas:

a) a transmissao parcial ou total do SEI a outra pessoa ffsica ou juridica sem a anuencia do TRF4,

observadas as disposigoes de propriedade intelectual, conforme registro no INPI, bem como as

condigoes da Lei n° 8.666, de 1993, e deste Termo, os aspectos relacionados a seguranga da informagao

e demais dispositivos que visem evitar o uso e a apropriagao indevida do sistema por empresa

contratada;

b) qualquer aheragao, total ou parcial, que envolva modificagao dos codigos-fonte do SEI, exceto as que

estao disponiveis na camada de parametrizagao do software;

c) a utilizagao do nome SEI em softwares acessorios desenvolvidos ou adquiridos pelo STJ que se

utilizem dos web services disponibilizados no SEI.

2.7. O descumprimento das obrigagoes previstas no presente Termo sera comunicado pela pane

prejudicada a outra mediante notificagao por escrito, a fim de que seja providenciada a sua

regularizagao no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUigOES

3.1. Sao atribuigoes e responsabilidades do TRF4:

a) disponibilizar ao STJ o Sistema Eletronico de Informagoes - SEI - na sua versao mais atualizada;

b) disponibilizar os codigos-fonte do programa apos a comprovagao da capacidade tecnica do sistema

do STJ, com o seu pleno funcionamento;

c) disponibilizar ao STJ, caso seja solicitado,base de teste pelo periodo maximo de noventa dias, a contar

da assinatura deste Termo;

d) fornecer suporte tecnico necessario a implantagao do sistema;

e) comunicar ao STJ qualquer alteragao no sistema;

f) informar ao STJ as falhas detectadas no sistema, repassando-lhe as corregoes;

g) analisar as solicitagoes de desenvolvimento de novas funcionalidades encaminhadas pelo STJ, no

prazo de 30 (trinta) dias contados apos o recebimento da solicitagao, e encaminhar resposta contendo



prazo para implantagao da demanda, caso esta seja aprovada.

3.2 Sao atribuigoes e responsabilidades do STJ:

a) zelar pelo uso adequado do programa, comprometendo-se a utilizar os dados que Ihe forem

disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, Ihes compete exercer, nao podendo

transferi-los a terceiros, a titulo oneroso ou gratuito, sob pena de extingao imediata deste instrumento,

bem como de responsabilizagao por danos porventura ocorridos;

b) apurar o fato, no caso de uso indevido do sistema, com vistas a eventual responsabilizagao

administrativa e criminal;

c) manter o nome "SEI", podendo em seguida ser usada a indicagao do orgao;

d) fornecer os dados referentes a sua estrutura organizacional e aos usudrios, necessdrios para montar a

base de teste,caso seja solicitada;

e) integrar o SEI com os softwares que utiliza;

f) prestar suporte as suas unidades internas que utilizam o SEI;

g) encaminhar ao TRF4 as eventuais necessidades que envolvam novos desenvolvimentos no SEI;

h) encaminhar ao TRF4 orgaos interessados em conhecer o SEI.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO

4.1 Este Termo podera ser alterado em qualquer de suas clausuias e disposigoes, exceto quanto ao seu

objeto, mediante termo aditivo, de comum acordo entre as panes, desde que tal interesse seja

manifestado, previamente, por escrito.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Este Termo nao implica transferencia de recursos financeiros, determinando-se que os onus

decorrentes de agoes especificas, desenvolvidas em razao do instrumento, sao de responsabilidade dos

respectivos participes.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1.O presente Termo vigorara por 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, sem

prejuizo da continuidade se for de interesse das panes.



6.2. Nao sendo caso de distrato e nao havendo prorrogagao ou lavratura de novo Termo, permanece o

direito de uso do SElpelo STJ, observadas as obrigagoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DA DENUNCIA E DO DISTRATO

7.1.0 presente instrumento podera ser denunciado:

I - por ato unilateral de qualquer das panes, desde que comunicada sua intencao por escrito, com a

antecedencia minima de trinta dias;

II-de forma automatica, pelo nao atendimento do disposto no item 2.1, cabendo, neste caso, a devida e

formal devolucao dos codigos-fonte ao TRF4;

III - de comum acordo, reduzido a termo.

7.2. E faculdade dos panicipes distratar este Termo, a qualquer tempo, na ocorrencia de caso fortuito ou

de forca maior, regularmente comprovado, impeditivo da execugao do objeto.

7.3. O distrato do presente termo implica no fim da cessao do direito de uso do sistema SEI.

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO

8.1. Cabe ao TRF4 fiscalizar a pel observancia das disposigoes deste Termo, sem prejuizo da

fiscalizagao exercida pelo STJ, dentro das respectivas areas de competencia.

8.2. Para a gestao, acompanhamento, fiscalizagao e avaliagao da execugao do objeto deste Termo,

ficam designados:

a) Pelo TRF4, a diretora da Coordenadoria de Gestao do Conhecimento, Bacharel Patricia Valentino

Ribeiro Santanna Garcia, teiefone: (51) 3213-3404, e-mail: pvr(a>trf4.jus.br:

b) Pelo STJ, o Coordenador de Gestao Documental, teiefone: (61) 33198531, e-mail:

gestao.documental@stj.jus.br.

8.3. Os indicados pelos panicipes para atuar como gestor na execugao de atividades decorrentes deste

Termo manterao os vinculos juridicos exclusivamente com as respectivas entidades de origem.

8.4. A gestao, acompanhamento e fiscalizagao de que trata esta Cldusula serao exercidos no interesse

exclusivo da Administragao e nao excluem em hipotese alguma as responsabilidades do STJ, inclusive

perante terceiros.

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAgAO



9.1. De conformidade com o disposto no paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666, de 1993, este

Termo sera publicado, em forma de extrato, pelo TRF4 em seu Diario Eletronico.

CLAUSULA DECIMA - DA RESOLUgAO DAS CONTROVERSIAS

10.1. Nao havera estabelecimento de foro. Eventuais duvidas, omissoes ou controversias oriundas da

aplicagao deste instrumento serao dirimidas pelos participes para solugao em comum.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as panes o presente instrumento, em meio eletronico,

constante no Processo Administrativo em epigrafe, atraves do Sistema Eletronico de Informagoes do

TRF4.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por Tadaaqui Hirose, Presidente, em 27/04/2015, as

15:49, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Candido de Melo Falcao Neto,

Presidente do Superior Tribunal de Justica, Usuario Externo, em 27/04/2015, as 15:49,

conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenu'cidade do documento pode ser conferida no site

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o codigo verificador 2500922 e

o codigo CRC B9AC0E6A.
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