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CONTRÁTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — L CENÇA DE USO DE
SOFTWARE
Contratante: FRANCISCO CLÁUDIO DE ABRANTES, brasileiro, deputado,
inscrito no CPF/MF sob o n.° 444.367.771-20, com endereço comercial na capital do
Estado de Brasília/DF, na Praça• Municipal Quadra 02, n.° 05, Zona CívicoAdministrativa, CEP 70094-902, doravante denominado "LICENCIADO".
Contratado: VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.979987/0001-87, com sede
na cidade de Campo Grande — MS, na Rua Nelson Figueiredo Júnior n° 285, bairro
Antônio Vendas.
Objeto: Contratação de Licença de Uso de Software - "SGP — Suíte de
Gerenciamento Político"
Vigência: 01/07/2016 até 01/07/2017.
Serviço contratado:
586,00/ mêg,
- Licença de Uso de Software - Treinamento - R$J090 (valor adie-to-na-to apenas à primeira mensalidade).
Detinicões:

•

"LICENCIADO": é pessoa fisica ou jurídica, de direito público ou privado, que
venham a se submeter a este instrumento mediante dique no botão "Aceito a política
de privacidade e o termo de serviço" no momento da contratação via site do SGP,
aceitação através de e-mail ou outra forma'alternativa de adesão.
"USUÁRIO": é o conjunto composto pelo código do cliente (referente ao licenciado),
usemame e senha, sendo cada usuário pessoal e intransferível.
"SOFTWARE": significa (a) todo o conteúdo de arquivos, pacotes de download,
fornecido juntamente com este Contrato, ou tal conteúdo conforme apresentado pela
VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA., revendedores,
parceiros ou outros parceiros comerciais (coletivamente "Parceiro(s) Autorizado(s)"),
incluindo, mas não se limitando a, (I) software ou informações de computador da
VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.; (II) materiais
explicativos relacionados em formato eletrônico, on-line ou impresso, incluindo
informações sobre o termo de sua licença ("Documentação"); e (III) upg,rades, versões
modificadas ou subsequentes, e atualizações (coletivamente "Atualizações") do
Software, se houver, licenciado pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA. ou por um Parceiro Autorizado.
"SGP — Suíte de Gerenciamento Político": é o software pronto desenvolvido e de
propriedade da VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA. e posto
à disposição de todos os LICENCIADOS indistintamente, sem qualquer tipo de
personalização individual.
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"UPGRADE/DOWNGRADE": é a migração que o licenciado pode fazer entre os
planos de serviços oferecidos pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA., cujos valores atualizados podem ser encontrados no
endereço http://gerenciamentopolitico.com.br/precos/, conforme item 8.
"Computador" significa um dispositivo que aceita informações em formato digital ou
semelhante e as manipula para um fim especifico com base em uma sequência de
instruções.
"Username" significa identificação única utilizada para realizar login no sistema.
Cláusula Primeira - CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE.
1.1 A VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, por meio deste Contrato,
concede ao LICENCIADO uma licença exclusiva e intransferível para utilização do
"Software SGP Suíte de Gerendamento Político" customizado, estando sujeito a todas
as restrições contidas neste Contrato ou aos termos de uso especificados no site da
empresa aplicável incluídos como parte da documentação. A VIZION GESTÃO DE
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA. se reserva o direito de modificar unilateralmente, em
qualquer momento, desde que com aviso prévio de no mínimo 24 horas, a apresentação
e configuração do Software, assim como as condições requeridas para utilizá-lo. Em
decorrência do licenciamento do software, o LICENCIADO terá adicionalmente direito aos
seguintes produtos/serviços oferecidos pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA.: (I) Estabelecer Conexões Simultâneas e Utilizar Suporte técnico•
ilimitado on-line para assuntos relacionados à utilização do Software; (II) Todas as
atualizações do Software serão fornecidas sem custos durante o período de utilização do
mesmo, (III) Acesso ao Software de acordo com o Plano contratado.
1.2 A utilização do Software objeto deste Contrato demandará do LICENCIADO a utilização de
código de cliente, username, e uma senha fornecida no imediato momento de registro
LICENCIADO que serão sua identificação junto à VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LIDA e dentro de site www.gerenciamentopolíticottom.br.
1.3 O LICENCIADO não poderá escolher como username palavras, expressões ou conjuntos
gráfico-denominativos que já tenham sido escolhidos anteriormente ' por outro
LICENCIADO ou, de outra forma, que sejam malsoantes, injuriosos, coincidentes com
marcas, nomes comerciais, rótulos de estabelecimentos, razões sociais de empresas,
expressões publicitárias, nomes e pseudônimos de pessoas de relevância pública,
famosos ou registrados- por terceiros, cujo uso não esteja autorizado e, em geral,
contrários à lei ou às exigências da moral e bons costumes geralmente aceitos.
1.4 O LICENCIADO se compromete a comunicar a VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LIDA o extravio, perda ou roubo das senhas de acesso imediatamente
após o conhecimento do fato, devendo adotar o procedimento descrito no site
www.gerencia mentopoi iti co.com. br para recuperação de sua senha.
1.5 O Software deverá ser acessado exclusivamente pelo USUÁRIO cadastrado na conta do
LICENCIADO.
1.6 O LICENCIADO será responsável pela confidencialidade das senhas de acesso dos seus
USUÁRIOS, devendo tomar todas as precauções necessárias para prevenir o uso dessas
senhas por terceiros não-autorizados por ele, sob pena de imediata rescisão do presente
Contrato.
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1.7 O LICENCIADO se reem
a o in
mento realizado pela licença cie
uso do Software, se dentro de 7 (sete) dias contados da aquisição do mesmo manifestar
sua desaprovação, cancelando o presente Contrato. O referido reembolso será realizado
em até 5 (cinco) dias úteis a- contar do pedido de cancelamento.

Cláusula 2" — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O presente contrato tem irigência no período de 01/07/2016 até 01/07/2017.
2.2 O contrato poderá ser renovado desde que o contratante, ora LICENCIADO,
manifeste concordância com a renovação.
2.3 O contrato poderá ser rescindido antes do termino do prazo de vigência, desde que
o contratante, ora licenciado, manifeste a intenção com 30 (trinta) dias de
antecedência.
Cláusula Terceira — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O custo mensal pela licença de uso do Software - "SGP — Suíte de
Gerenciamento Político",
fornecido pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA de
acordo com o plano escolhido pelo LICENCIADO, será de R$ 586,00 (quinhentos e
oitenta e seis reais). Com o vencimento para todo dia 27 (vinte e sete) de cada mês,
através de boleto bancário a ser emitido pela contratada.
3.2 O presente Contrato Será encenado automaticamente se o LICENCIADO não
atender a quaisquer limitações, bem como eventual falta de pagamento com
consequente cancelamento da licença de uso do Software, sendo apenas permitida a
utilização do Software gratuito se disponibilizado pela VIZION GESTÃO DE
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
3.3 Os valores constantes nos planos de LICENCIADO,
http://gerenciamentopolitico.com.br/betaJprecos/, poderão ser reajustados anualmente,
pela variação do IGP-M/FGV ,ou por outro índice que venha a substitui-lo e ainda
poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial equilíbrio econômicofinanceiro em caso de elevação dos insumos necessários à prestação dos serviços ou
em caso de adoção de regime tributário diverso do que vem sendo praticado.
3.4 O não pagamento dos valores previstos no plano contratado, na forma e condição
descrita importará na incidência de multa de mora no percentual de 2% (dois por
cento) sobre os valores devidos e não pagos.
3.5 Em caso de atraso por mais de 15 (quinze) dias dos valores devidos pela licença de
uso do Software, a VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
suspenderá o acesso ao site www.gerenciarnentopolitico.com.br e consequentemente
ao Software independentemente de comunicação expressa ao LICENCIADO.
Cláusula Quarta — OBRIGAÇÕES DO LICENCIADO
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4.2 O LICENCIADO deverá manter os equipamentos necessários ao acesso ao
Software via site www.gerenciamentopolitico.com.br em condições de uso, tomando
todas as medidas de segurança necessárias à proteção de seus equipamentos, sistemas e
arquivos contra a atuação indevida e invasões não autorizadas de outros usuários de
Internet.
4.3 O LICENCIADO assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus
atos e de sua conduta, bem como de seus USUÁRIOS (se houverem), desde que tais
atos e danos existentes sejam devidamente cornprovados, respondendo, ainda, pelos
atos que terceiros praticarem em seu nome (USUÁRIOS, se houverem), por meio do
uso de seu username e senha de acesso, excetuando-se tal responsabilidade se
praticada por atos criminosos de violação desta segurança por terceiros não
autorizados, devidamente comprovados.
4.4 O LICENCIADO se compromete a fornecer informações verdadeiras, corretas,
atuais e completas sobre si mesmo, no momento do seu cadastramento.
4.5 utilizar-se do software em conformidade coma politica anti-spamming da Vizion
Gestão de Negócios Empresariais LTDA e as previstas ein lei.

Cláusula Quinta - RESCISÃO ANTECIPADA
5.1 A VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA e o
LICENCIADO têm garantida a faculdade de terminar o Contrato unilateralmente, a
qualquer momento e sem necessidade de justificativa, em especial nos casos de
descontinuidade de Serviços, alterações de tecnologias ou de seus modelos de negócio,
devendo para tanto qualquer das partes comunicar à outra a sua dedisão através do emafi: contato@vizionbr.com.br com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Na
hipótese de rescisão antecipada pela 'VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA qualquer quantia previamente paga pelo LICENCIADO e
ainda não utilizada será devolvida sem acréscimos ou correções no prazo estipulado no
item 2. Caso a rescisão antecipada imotivada seja feita pelo LICENCIADO eventuais
valores previamente pagos e não utilizados não serão devolvidos.
5.2 O presente contrato poderá ser -rescindido a 'qualquer momento pela VIZION
GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA caso o LICENCIADO suspenda,
interrompa ou não efetue o pagamento da licença de uso do• Software de acordo com o
plano contratado.
Cláusula Sexta - UPGRADE/DOWNGRADE DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE
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6.1 Qualquer alteração de Plano pelo LICE
para- mais (upgride)t—nTO
para menos (downgrade) deverá ser procedida conforme em 7 (rescisão antecipada)
com consequente contratação do novo plano pretendido.
6.2 O LICENCIADO declara estar ciente que, em caso de Upgrade as funções e
usuários do Software serão mantidas e atualizadas e, em caso de Downgrade as
funções e usuários do Software, de acordo com o Plano escolhido, serão perdidos.

Cláusula Sétima - DIREITOS DE PROPRIEDADE
7.1 O Software está protegido pelas leis de registro brasileiras por outras leis
aplicáveis no pais em que está sendo usado. A VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA possui e retêm todos os direitos, títulos e ações do Software
e para o Software, incluindo todos os copyrights, patentes, direitos de sigilo comercial,
marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual dispostos nessas leis.
7.2 O. fato de póssuir, instalar ou poder usar o Software não transfere ao
LICENCIADO nenhum titulo quanto à propriedade intelectual do mesmo, não sendo
concedido, transferido ou cedido ao LICENCIADO nenhum direito sobre o Software,
exceto o que está determinado expressamente neste Contrato.
7.3 Qualquer cópia do Software e de eventual documentação autorizada de acordo com
este Contrato deverá conter os mesmos avisos de propriedade apresentados no
Software e nos referidos documentos.
7.4 Caso seja enviado à VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
comentários ou sugestões sobre o Software, a VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA terá o direito de reter e usar tais comentários e sugestões
sobre o Software em produtos ou serviços atuais e futuros, sem precisar fornecer
compensações e sem requisitar prévia aprovação do LICENCIADO,

Clausula Oitava - RESTRIÇÕES
8.1 O LICENCIADO não pode copiar, revender, arrendar, licenciar, alugar, emprestar
ou, de alguma outra forma, transferir o Software, com ou sem autorização expressa da
VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
8.2 O LICENCIADO não pode reverter a engenharia, descompilar ou desmontar o
Software, salvo quando tais restrições, forem expressamente contrárias à legislação
aplicável.
8.3 Não é permitido modificar ou criar trabalhos derivados com base no SoftWare, seja
integral ou parcialmente. Você não pode copiar o Software ou a quaisquer documentos
eventualmente à ele relacionados, .salvo se expressamente permitido pela VIZION
GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
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8.4 O LICENCIADO não pode consentir que erceIforte beneficiem do uso ou da
funcionalidade do Software por compartilhamento de tempo, bureau de serviços ou
outro acordo.
Matricula:

8.5 Não é permitida a remoção de qualquer aviso de propriedade ou rótulo do
Software. Todos os direitos não especificados expressamente neste contrato são
reservados à VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
Cláusula Nona - GARANTIA E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9A A VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA garante o pleno
funcionamento do Software sem qualquer interrupção do serviço, salvo se por caso
fortuito, força maior ou manutenção do referido Software e/ou ainda do provedor onde
está alocado o serviço oferecido (Amazon Web Services, Inc.).
9.2 No caso de manutenção do Software pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS LTDA, a referida manutenção será previamente informada ao
LICENCIADO via e-mail cadastrado no registro e/ou comunicado no site
www.gerenciamentopolitico.com.br com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas.
Cláusula Décima - ISENÇÃO DE GARANTIA
10.1 Exceto pela garantia limitada especificado neste contrato, o software é fornecido
em caráter de uso pessoal e a Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA não
oferece nenhuma garantia quanto ao seu uso ou funcionamento que depende
exclusivamente do licenciado, exceto no que diz respeito à garantia por interrupções
previstas neste contrato, condições acordadas ou validade, na extensão em que não
possa ser excluída ou limitada pela lei aplicável, A VIZION GESTÃO DE
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA não fornece nenhuma garantia, condição,
representação ou validade (expressa ou implícita, seja por estatuto, lei ordinária,
costume, uso ou qualquer outra razão) a nenhuma questão, incluindo, mas não se
limitando à, não violação de direitos de terceiros, adequação comercial, qualidade
satisfatória, integração ou adequação para fins específicos.
10.2 O LICENCIADO por livre e esponthea vontade aSsume a responsabilidade pela
escolha do softwaie para alcançar os resultados desejados e pela sua instalação, uso e
resultados obtidos por meio do mesmo.
10.3 Sem limitar as disposições mencionadas anteriormente, a Vizion Gestão de
Negócios Empresariais LTDA não oferece nenhuma garantia de que o software esteja
sujeito à erros, não apresentará interrupções ou outras falhas ou ainda de que o
software atenderá aos seus requisitos.
Cláusula Décima Primeira - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
11.1 Em nenhuma circunstância e sob nenhuma teoria jurídica, seja por ato ilícito,
contratual ou outro meio, a Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA poderá ser
responsabilizada pelo licenciado ou por qualquer outra pessoa referente à lucros
cessantes, perda de itens intangíveis ou danos indiretos, especiais, eventuais ou
VIZION GESTÃO CE NEGÓCIOS EMPESARIAIS
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emergentes, nem por danos provenientes de negligência -total de qualquer natureza,
incluindo, sem limitação, danos referentes a perda de bens intangíveis, interrupção de
trabalho, perda de dados, falha ou mau funcionamento de computador, nem por
qualquer outro dano ou perda.

11.2 Em nenhum caso a responsabilidade de indenização por parte da Vizion Gestão
de Negócios Empresariais LTDA deverá exceder o preço pago pelo plano de licença
de uso do software, se houver.
11.3 Nenhuma parte deste Contrato limita a responsabilidade da VIZION GESTÃO
DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA por negligência total ou por ato fraudulento,
devendo as disposições anteriores 'somente serem aplicáveis pela extensão máxima
permitida por lei.
Cláusula Décima Segunda - DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 O LICENCIADO autoriza prévia e expressamente a Vizion Gestão de Negócios
Empresariais LTDA a enviar-lhe, através de e-mail e/ou mala-direta ou qualquer outro
tipo de correspondência/comunicação, informações de seus produtos e/ou serviços.
12.2 Este Contrato será regido e interpretado pelas leis substantivas em vigor no
território nacional.
12.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande — MS como competente para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, à exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
12.4 Ao se submeter ao presente Contrato, o LICENCIADO concorda que a política de
privacidade da Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA constantes no anexo II
deste contrato.
12.5 A Vizion Gestão de Negócios Empresariais LTDA tratará confidencialmente
todos os dados e informações que lhe forem fornecidos em virtude do objeto deste
contrato, sendo sua divulgação e/ou reprodução, parcial, ou integral, de qualquer
informação privilegiada para fim diverso do estipulado neste Contrato, somente poderá
ser feita mediante prévia autorização do LICENCIADO.
12.6 A VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA se reserva ao
direito de usar recursos tecnológicos periodicamente para certificar-se de que os
termos do presente Contrato estão sendo cumpridos pelo LICENCIADO.
12.7 Este Contrato estabelece todos os direitos do LICENCIADO do Software e
constitui o Contrato integral entre as partes.
12.8 Nenhuma das disposições do presente contrato será considerada uma renúncia de
direito, exceto se houver a referida renúncia por escrito assinada pela VIZION
GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
12.9 Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida, todas as outras
continuarão em plena vigor.
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Brasília, 01 de Julho de 2016.

FRANCISCO UD O D RANTES
Contratante/LIcen

VIZIO GEST O DE NE r1 CIOS EMPRES AIS LTDA
ntratada
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Anexo 1. — Política de Anti Spamming
Fazer marketing pela Internet sem provocar spam, requer o uso de boas práticas. A
seguir, algumas das quais podem evitar a propagação de e-maus não solicitados.
-.Enviar e-maus somente para os clientes que optaram pelo cadastro na lista de
divulgação de seus produtos e/ou serviços. Tal cadastro pode ter sido feito por
telefone, na hora do primeiro contato comercial ou por formulário disponível no site da
empresa na Internet.
-.Não usar listas de divulgação de terceiros, nem comprá-las de fornecedores de mala
direta.
Não reutilizar listas de divulgação, ou seja, não enviar informações de determinado
serviço aos clientes cadastrados na lista de divulgação de outro serviço, ainda que
sejam da mesma empresa.
Respeitar as opções do cliente no preenchimento de formulários de cadastramento
em listas de divulgação, por escrito ou on-line.
Respeitar as solicitações de descadastramento de suas listas.
Não iniciar o primeiro contato com o cliente por e-mail, ou seja, o envio do
primeiro e-mail, sem prévia autorização do cliente, caracteriza a prática de spam.
Anexo II — Politica de Privacidade e Backup
—+ A Suíte de Gerenciamento Político — SGP é uma base de informações que cumpre
normas de segurança e de privacidade abaixo resumidas:
--• Utilização da base de dados dos clientes e usuários:
A base de cada cliente é individual, não havendo a possibilidade de comercialização,
aluguel, troca, compartilhamento ou cedência de informações e cadastros inseridos no
banco de dados de seus clientes e usUários.
Plataforma de cadastramento:
A Suíte de Gerenciamento Político — SGP possui plugins de cadastramento vinculados
aos sites de seus clientes que permitem o recebimento de cothunicados.
Descadastramento de recebimento de e-maus:
A qualquer momento a pessoa cadastrada pode solicitar o cancelamento da inscrição
para recebimento de newsletter clicando no REMOVER inserido automaticamente no
rodapé dos e-mails enviados pela ferramenta de gerenciamento. Outra maneira de
efetuar o descadastramento é por correspondência para o endereço abaixo:
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Segurança de dados fornecidos:
As informações da Suíte de Gerenciamento Político - SGP são hospedadas em cloud
computing. Os dados são criptografados para ampliar a segurança sobre tudo aquilo
que é inserido na base.
--+ Manipulação de informações:
O SGP está equipado com Sistemas de Segurança que impedçm a consulta,
modificação, remoção dos dados por pessoa não autorizada a fazê-lo e não permitem
desvios da informação intencionais ou não. O acesso à informação reservada do SGP
efetua-se através de certificação e autenticação dos utilizadores perante o Sistema. É
impedido que stiportes de dados possam ser lidos, copiados, alterados ou retirados por
pessoa não autorizada.
4 Acesso à Política de Privacidade
Ao efetuar o contrato para utilizar a Suíte de Gerenciamento Político - SGP , o cliente
declara estar apto a respeitar nossa Política de Privacidade. A normatização está •
disponível para todo e qualquer cliente e usuário no link
http://gerenciamentopolitico.com.bripolitica-de-privacidade/.
—> Violação da Política de Privacidade:
Em caso de violação desta Política de Privacidade o acesso do usuário será banidoe o
cliente comunicado sobre as infrações cometidas. Caso haja reincidência, o cliente será
impedido temporariamente de utilizar a Suíte de Gerenciamento Político SGP e
passará por nova capacitação com foco na Política de Privacidade. Caso haja nova
infração, o cliente será banido da base de dados e poderá sofrer sanções previstas na
legislação brasileira pela empresa desenvolvedora da Suíte de Gerenciamento Político
- SGP.
-4 Mudanças na Política de Privacidade
Na hipótese de alteração futura da Política de Privacidade da Suíte de Gerenciamento
Político, os usuários serão comunicados. As pessoas cadastradas pelos clientes também
poderão ser comunicadas automaticamente sobre ,proffindas mudanças conforme a
necessidade. Qualquer pessoa cadastrada pode solicitar maiores informações pelo
formulário de envio na página:
http://gerenciamentopolitico.com.briduvidas/
--+ Política de Backup
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SGP, estabelecido pela VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.,
sociedade com sede na Rua Nelson Figueiredo Junior, n° 285, bairro Antônio Vendas,
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o n°
07.979.987/0001-87.
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DEFINIÇÃO DE BACKUP
Backup é a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que
possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais.
DOS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DO BACKUP
Os arquivos gerados a partir do Backup serão enviados para 2 servidores distintos:
Servidor Local — Mesma localização do banco de dados;
Servidor Remoto — Servidor localizado em outro espaço físico/lógico.
—4 DO FORMATO
O arquivo resultante do Backup será em formato dump, com extensão backup.
DA FREQUENCIA DE BACKUP E PRAZO DE RETENÇÃO
Por medida de otirnização na geração e recuperação, serão feitos backups diários,
semanais e mensais em servidores distintos para cada tipo de operação

Frequência

Horário

Servidor

Prazo de Retenção

Diário

12:00 e 18:00

Local

1 semana

Semanal

Domingos

Remoto

1 mês

Mensal

1 dia do mês

Remoto

1 ano

DA RESTAURAÇÃO
Os Backups estarão disponíveis a qualquer momento para restauração. O prazo para
restauração é de 5 dias úteis de qualquer backup. O backup será restaurado em um
banco paralelo para avaliação e posteriormente enviado para o servidor de produção.
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--+ DO ACESSO AOS DADOS
O acesso aos Backups será de inteira responsabilidade dos técnicos especializados da
VIZION, com senhas individuais e sob auditoria, além de acesso somente a partir do
IP da sede da VIZION.
EMnenhurna hipótese o acesso será concedido a terceiros ou até mesmo clientes.
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