Termos e Condições Gerais de Serviços SAP on-Demand

Artigo 1
Definições
1.1
O termo "Afiliada" significa qualquer pessoa jurídica da qual a Cliente, direta ou indiretamente, possua mais de 50%
(cinquenta por cento) de ações ou direito de voto. Qualquer empresa nessas condições será considerada Afiliada somente
pelo período em que tal participação seja mantida.
1.2
O termo "Contrato" significa estes Termos e Condições Gerais e qualquer Pedido que se refira a esses Termos e Condições
Gerais, e quaisquer outros anexos, apresentações ou apêndices integrantes, anexados ou incorporados por referência.
1.3
A expressão "Informação Confidencial" significa, em relação à SAP, todas as informações protegidas pela SAP contra a
revelação irrestrita a terceiros, relacionadas exemplificativamente a: (a) o SAP Service, as seguintes informações, entre
outras, relacionadas ao Serviço da SAP: (i) produtos de software (objeto e códigos-fonte), técnicas de programação e
conceitos de programação, métodos de processamento, designs de sistema incorporados ao Serviço SAP; (ii) resultados de
benchmark, listas de programas, estruturas de dados, diagramas lógicos, especificações funcionais, formatos de arquivo, e
(iii) infraestrutura de sistema, design de segurança/arquitetura e/ou processos de operações (iv) descobertas, invenções,
conceitos, designs, fluxogramas, documentação, especificações de produto, especificações de interface de aplicação,
técnicas e processos relacionados ao Serviço; (b) pesquisa e desenvolvimento ou investigações da SAP; (c) ofertas de
produto, parceiros de conteúdo, preços de produto, disponibilidade de produto, desenhos técnicos, algoritmos, processos,
ideias, técnicas, fórmulas, dados, esquemas, segredos comerciais, know-how, aperfeiçoamentos, planos de marketing,
previsões e estratégias, e (d) quaisquer informações sobre ou relacionadas a terceiros (cujas informações tenham sido
fornecidas à SAP, sujeitas à devida obrigação de confidencialidade aplicável a esse terceiro). Em relação à Cliente,
"Informação Confidencial" significa os Dados da Cliente e todas as informações protegidas pela Cliente contra a revelação
irrestrita a terceiros e que, (i) caso sejam tangíveis, a Cliente claramente os identifique como sendo confidenciais ou
proprietárias no momento da revelação, e, (ii) caso sejam intangíveis (inclusive sendo revelados oral ou visualmente), a
Cliente os identifique como sendo confidenciais ou proprietárias no momento da revelação, resuma a Informação Confidencial
por escrito e entregue esse resumo em 30 (trinta) dias corridos após a revelação.
1.4
O termo "Conteúdo" significa dados visuais, de áudio, numéricos, gráficos, textuais ou outros dados ou conteúdo fornecido
por terceiros e disponibilizados pelo Site ou por algum outro meio pela SAP para uso em conjunto com o Serviço.
1.5
O termo "Cliente" significa a pessoa jurídica ou pessoa física que concordou com este Contrato, mediante a execução de um
Pedido que se refira a estes Termos e Condições Gerais ou mediante outro método legal de aceitação do compromisso
obrigatório firmado neste Contrato, inclusive mediante a seleção de uma caixa de opção em uma página de registro.
1.6
A expressão "Dados da Cliente" significa quaisquer materiais, dados e informações fornecidos à SAP pela Cliente ou por
seus Usuários Designados durante o uso do Serviço.
1.7
O termo "Documentação" significa documentação da SAP entregue ou disponibilizada para a Cliente como parte do Serviço
de acordo com este Contrato.
1.8
A expressão "Usuário Designado" significa qualquer usuário licenciado de acordo com este Contrato e autorizado pela Cliente
a acessar e usar o Serviço.
1.9
A expressão "Pedido " significa o formulário de pedido escrito ou outra documentação de formulação do pedido (inclusive site
ou página de registro na web) firmada entre a SAP e a Cliente, contendo os termos e condições específicos e válidos para o
Serviço e que se refira a esses Termos e Condições Gerais.
1.10
O termo "SAP" significa a personalidade jurídica identificada por esses Termos e Condições Gerais ou pelo Pedido, que
fornecerá o Serviço à Cliente e que constitui uma das partes deste Contrato.
1.11
O termo "Serviço" significa o Serviço SAP On Demand descrito no Pedido.
1.12
O termo "Site" significa um site da SAP na internet por meio do qual o Serviço é disponibilizado.
Artigo 2
Direitos de uso
2.1
Sujeito aos termos deste Contrato, a SAP concede à Cliente o direito intransferível e não exclusivo, durante o prazo
estabelecido no Pedido, de permitir aos Usuários Designados acessar e usar remotamente o Serviço para fins voltados
exclusivamente aos negócios próprios e internos da Cliente, de acordo com o que permite este Contrato e a Documentação.
Esta licença é válida em âmbito mundial, exceto nos países relacionados em http://www.sap.com/company/legal/index.epx e
está sujeita à devida legislação de controle de exportação.
2.2
A Cliente não poderá licenciar, vender, arrendar, alugar, terceirizar ou de alguma outra forma disponibilizar o Serviço para
outros que não sejam os Usuários Designados e as Afiliadas. A Cliente será responsável por atos e omissões de suas
Afiliadas e Usuários Designados como se fossem atos e omissões da Cliente. Os direitos de qualquer Usuário Designado,
licenciado para usar os Serviços, não podem ser compartilhados ou usados por mais de um indivíduo. Além disso, um
Usuário Designado não pode ser transferido de um indivíduo a outro, a menos que o usuário original não solicite mais e não
lhe seja mais permitido acessar o Serviço.
2.3
A Cliente não pode remover avisos e anotações do Site ou do Serviço relacionados a direitos autorais, direitos de marca
comercial, direitos de patente e outros direitos de propriedade intelectual. A SAP ou seus licenciadores são proprietários de
todo direito, título e participação em quaisquer e todos os direitos de patente, direitos autorais, direitos de marca comercial e
outros direitos do Serviço, bem como em quaisquer aperfeiçoamentos, contribuições para o design ou trabalhos resultantes,
concebidos ou criados, por qualquer uma das partes ou para o Serviço. Exceto no caso de direitos limitados e expressamente
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concedidos neste documento, este Contrato não transfere da SAP nenhum direito de propriedade ou participação. Todos os
direitos não concedidos expressamente à Cliente neste Contrato são reservados pela SAP e seus licenciadores.
Ao usar o Serviço, a Cliente não poderá, e deverá impedir suas Afiliadas e Usuários Designados de: (a) traduzir, descompilar,
aplicar engenharia reversa ou de alguma outra forma modificar qualquer parte do Serviço (salvo conforme descrito na
Documentação); (b) transmitir quaisquer conteúdos, dados ou informações ilegais, prejudiciais, ameaçadoras, abusivas,
perturbadoras, ilícitas, intimidadoras, vulgares, obscenas, difamatórias, invasivas da privacidade ou do direito de publicidade
de terceiros, odiosas, ou racial e etnicamente ou de alguma outra forma censurável; (c) infringir os direitos de propriedade
intelectual de qualquer personalidade jurídica; (d) interferir em ou interromper o software da SAP, os sistemas da SAP usados
para hospedar o Serviço, outros equipamentos ou redes conectadas ao Serviço, de conhecimento da Cliente; (e) usar o
Serviço na operação de um service bureau ou serviço de compartilhamento de tempo; (f) fornecer, ou disponibilizar, qualquer
link, hipertexto (endereço de localizador de recursos uniforme [URL]), ou algum outro recurso (que não seja um "marcador" de
um navegador da web), do Site ou Serviço, ou qualquer parte destes; (g) frustrar a autenticação do usuário ou a segurança
do Site ou Serviço ou de qualquer host, rede ou conta relacionada; (h) usar qualquer interface de programação de aplicação
para acessar o Serviço que não seja aquele disponibilizado pela SAP; (i) criar um site espelho do Site em qualquer servidor;
(j) usar o Serviço de alguma forma que viole qualquer lei aplicável local, estadual, nacional, internacional ou estrangeira; ou
(k) deixar de envidar esforços comercialmente razoáveis para evitar a licença, venda, transferência, aluguel, transmissão,
distribuição ou outro meio de revelação não autorizada do Serviço, ou (l) salvo no caso de licenças fornecidas aos Usuários
Designados, de acordo com o permitido neste Contrato, deixar qualquer terceiro usar qualquer identificação, código, senha,
procedimento de usuário e chaves de usuário emitidos para, ou escolhidos pela Cliente para acessar o Serviço.
Partes do conteúdo do Site podem originar de fontes do governo, são de domínio público e têm os direitos autorais
protegidos.
O Site pode conter links para sites externos e informações fornecidas nesses sites externos por parceiros da SAP e outros
provedores de serviço. A SAP não será responsabilizada pelo conteúdo de qualquer site acessado por meio de links, ou por
quaisquer alterações ou atualizações desses sites. A Cliente ainda concorda que a SAP não será direta ou indiretamente
responsabilizada ou penalizada por qualquer dano ou perda causada ou supostamente causada por ou relacionada ao uso
pela Cliente de, ou à confiança da Cliente em, qualquer conteúdo, mercadoria ou serviço disponível no Site ou
disponibilizado por meio de qualquer link do Site. Qualquer artigo, informação, dados, código, texto, software,
documentação, gráfico, imagem, material promocional, vídeo, fotografia, mensagem ou post em qualquer fórum, wikipédia
ou blog no Site, seja postado publicamente, seja transmitido privadamente, é de responsabilidade exclusiva do indivíduo ou
da personalidade jurídica fornecedora do conteúdo.
O Serviço pode incluir o Conteúdo. Esse Conteúdo é fornecido no estado em que se encontra, e a SAP não garante a
exatidão ou integridade de tal Conteúdo. A Cliente usa esse Conteúdo por sua conta e risco, e a SAP não será
responsabilizada pela Cliente ou por qualquer terceiro, baseado no uso pela Cliente de ou na confiança da Cliente em tal
Conteúdo.
A SAP deverá ser autorizada a monitorar a Cliente quanto ao cumprimento dos termos deste Contrato, exemplificativamente
quanto ao número de Usuários Designados que acessam o Serviço e, sujeita ao Artigo 12 deste Contrato, a SAP pode usar a
informação referente ao uso do Serviço pela Cliente para aprimorar os produtos e serviços da SAP e para fornecer à Cliente
relatórios sobre seu uso do Serviço.
A SAP pode alterar ou modificar o Serviço a qualquer momento. A SAP somente será obrigada a notificar com antecedência
a Cliente sobre alguma alteração ou modificação do Serviço, se a alteração ou modificação (i) não estiver dentro dos padrões
industriais e/ou não seja costumeira na indústria e (ii) não estenda e/ou não aprimore as funcionalidades ou a arquitetura do
Serviço. Se a SAP notificar a Cliente sobre alguma alteração, conforme exige o Artigo 2.9, e a Cliente não desejar usar o
Serviço após a notificação de tal alteração, a Cliente pode, em 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do recebimento da
notificação, ou notificar por escrito à SAP sobre a rescisão do Contrato ou rejeitar a alteração, notificando por escrito a SAP.
Se a Cliente rejeitar a alteração, a SAP pode rescindir este Contrato mediante notificação por escrito com 6 (seis) meses de
antecedência. Se a Cliente não notificar por escrito a SAP dentro do período de 45 (quarenta e cinco) dias, a alteração será
considerada aceita pela Cliente e o Contrato continuará plenamente em vigor.No caso de rescisão, a remediação exclusiva
da Cliente e a responsabilidade única da SAP é reembolsar quaisquer taxas pré-pagas e não usadas a partir da data da
rescisão do fornecimento do Serviço. Nenhuma informação descrita neste Artigo 2.9 obriga a SAP a continuar a fornecer
qualquer parte do Serviço caso esse fornecimento provoque a violação pela SAP dos direitos de qualquer terceiro ou de
qualquer legislação aplicável.
Se, de acordo com este Contrato, for concedida à Cliente uma licença para uma versão gratuita (sem pagamento de taxas)
do Serviço, desde que permitida pela legislação aplicável, a Cliente concorda que (i) a SAP não está obrigada a fornecer
nenhum nível específico de suporte ou serviço de suporte, e (ii) a SAP pode deixar de fornecer o Serviço a qualquer
momento, sem notificação prévia. Este Artigo 2.10 substitui qualquer termo conflitante com este Contrato.

Artigo 3
Suporte, Configuração e Segurança
3.1
A SAP fornecerá suporte ao Serviço, conforme descrito no Pedido ou em um anexo do Pedido.
3.2
A SAP adotará tecnologias de segurança comercialmente razoáveis (como criptografia, proteção com senha e proteção por
firewall) no fornecimento do Serviço, e a Cliente deverá seguir à risca os procedimentos e as diretrizes de segurança válidas
da SAP e levados ao conhecimento da Cliente por meio do Serviço ou por qualquer outro meio. No entanto, a SAP não
controla a transferência de dados, entre outros, de Dados da Cliente, por meios de telecomunicação, inclusive por internet, e
a SAP não garante a operação segura do Serviço ou a capacidade dessas tecnologias de segurança de evitar a interrupção
do Serviço por terceiros.
Artigo 4

Responsabilidades e Obrigações da Cliente
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No caso de rescisão, a remediação exclusiva da Cliente e a responsabilidade única da SAP é reembolsar quaisquer taxas
pré-pagas e não usadas a partir da data da rescisão do fornecimento do Serviço.
A Cliente será responsável por inserir os Dados da Cliente no Serviço e a Cliente será responsável pela manutenção dos
Dados da Cliente fornecidos por ele. A Cliente, por meio deste documento, declara e garante à SAP que os Dados da Cliente
não contêm vírus, cavalos de Tróia e elementos comparáveis que possam danificar os sistemas ou o software usado pela
SAP ou por seus subcontratados para fornecer o Serviço.
A Cliente deverá alterar, regularmente, todas as senhas usadas para acessar o Serviço. Caso a Cliente venha a saber que
terceiros tomaram conhecimento de alguma senha, a Cliente deverá informar a SAP a respeito do ocorrido sem demora
indevida e imediatamente alterar a senha.
A Cliente será responsável pela conexão com o Serviço, inclusive pela conexão por internet. A SAP não será
responsabilizada por nenhum descumprimento das obrigações de acordo com este Contrato, decorrente de ou relacionado à
conexão com o Serviço estabelecida pela Cliente.

Artigo 5
Serviços Padrão e Opcionais
Este Contrato não abrange serviços que não sejam os definidos em um Pedido. Este Contrato não obriga à modificação do Serviço ou
sua adaptação para as necessidades da Cliente. Sujeitos a um acordo separado e por escrito e com base nos termos e condições
padrão da SAP para tais serviços, a SAP pode oferecer serviços opcionais relacionados ao Serviço.
Artigo 6
Preços e Prazos de Pagamento
6.1
A Cliente deverá pagar à SAP as taxas pelo Serviço fornecido de acordo com este instrumento, no montante estabelecido no
devido Pedido, até 30 (trinta) dias a partir da data da fatura.
6.2
Na renovação do prazo então vigente de um Pedido, do qual a renovação é permitida, a SAP terá o direito de reajustar
unilateralmente qualquer preço especificado no Pedido das taxas então vigentes para o respectivo Serviço, com base na
duração do prazo de renovação. A SAP deverá notificar com antecedência a Cliente de tal reajuste, e, ao ser notificado, a
Cliente deverá notificar a SAP sua intenção de não renovar o Pedido, sendo assim, qualquer reajuste entrará
automaticamente em vigor na data de renovação, caso o Pedido seja renovado.
6.3
A Cliente não terá direito a reter ou reduzir as taxas de acordo com este Contrato ou compensar qualquer montante com as
taxas devidas, alegando defeitos no Serviço.
6.4
No caso de atraso no pagamento, a Cliente deverá pagar multa de 2% (dois porcento) sobre o montante devido e não pago,
mais juros de 1% (um porcento) ao mês, calculados pró-rata em períodos inferiores a 1 (um) mês, além de correção
monetária pelo período em atraso, calculada pelo IGP-M/FGV (Índice geral de preços do mercado, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas), ou por qualquer outro índice legal que o substitua e reflita adequadamente a inflação registrada no período a
que se refere, sem prejuízo a qualquer outra medida que a SAP possa vir a tomar, inclusive na esfera judicial. Tanto os juros
quanto a correção monetária estabelecidos nos termos deste instrumento devem ser calculados entre a data de vencimento
das faturas e a data de pagamento efetivo.
6.5
Os preços de contrato englobam todos os devidos tributos. Se, após a execução de qualquer Pedido, forem criados novos
tributos, tarifas, taxas, encargos ou contribuições parafiscais, previdenciárias e trabalhistas, bem como alíquotas de imposto
além das então incidentes, os preços de contrato serão revisados para refletir tais mudanças, compensando, imediatamente,
qualquer diferença decorrente dessas mudanças.
Artigo 7
Prazo de Vigência, Rescisão e Suporte à Rescisão
7.1
O prazo de vigência deste Contrato terá início na Data de Vigência estabelecida no devido Pedido e continuará em vigor,
conforme descrito no Pedido. O cancelamento de cada Pedido não afeta os demais Pedidos.
7.2
Independentemente do disposto acima, este Contrato será rescindido (i) 30 (trinta) dias após a SAP notificar a Cliente da
violação substancial pela Cliente de qualquer dispositivo do Contrato, incluindo mais de 30 (trinta) dias de juros de mora
sobre o pagamento de qualquer montante devido pela Cliente de acordo com este instrumento, a menos que a Cliente tenha
sanado tal violação durante esse período de 30 (trinta) dias; (ii) 30 (trinta) dias após a Cliente notificar a SAP da violação
substancial pela SAP de qualquer dispositivo do Contrato, a menos que a SAP tenha sanado tal violação durante esse
período de 30 (trinta) dias. No caso de rescisão em conformidade com o Artigo 7.2 (ii), a Cliente terá direito ao reembolso
proporcional das taxas pagas antecipadamente pelo devido Serviço. Salvo o disposto no Artigo 7.2 (ii), a rescisão não
dispensa a Cliente da obrigação de pagar as taxas ainda não pagas.
7.3
Não obstante o direito de rescisão da SAP, conforme estabelecido no Artigo 7.2 acima, no caso de (i) qualquer violação
substancial deste Contrato, não sanada em 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação por escrito da SAP ou (ii)
qualquer determinação expressa pela SAP de que o uso continuado do Serviço pode provocar danos ao Serviço (inclusive
nos sistemas usados para fornecer o Serviço) ou a outros clientes da SAP, ou violar a legislação, as normas, a obrigação
legal aplicáveis ou os direitos legais de terceiros; além do direito a qualquer outro remédio jurídico ou jurisdicação de
equidade disponível, a SAP terá direito a imediatamente, a critério exclusivo da SAP, desativar o nome de usuário e a senha
da Cliente e/ou suspender o acesso ao Serviço.
7.4
Na rescisão, o acesso da Cliente ao Serviço será cancelado. Após a rescisão, a SAP deverá disponibilizar para a Cliente os
Dados da Cliente no formato a ser determinado pela SAP, a menos que esses Dados da Cliente tenham sido removidos, de
acordo como o Artigo 7.3, ou à Cliente tenha sido concedida uma licença gratuita (sem pagamento de taxa) do Serviço. Na
rescisão do Contrato, a SAP deverá envidar esforços comercialmente razoáveis para remover irrevogável e
permanentemente todos os dados ainda remanescentes nos servidores, entre outros, os Dados da Cliente, a menos e na
medida que a legislação e as normas aplicáveis obriguem à retenção desses dados por mais tempo.
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7.5

Os Artigos 6 (salvo o 6.2), 9, 10, 11, 12 e 13 continuarão válidos após a extinção ou rescisão deste Contrato.

Artigo 8
Garantias Oferecidas pela SAP
8.1
A SAP garante que o Serviço (exceto quaisquer produtos, conteúdos e serviços de outro fornecedor acessados por meio do
Serviço) operará em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as especificações funcionais descritas na
Documentação. A garantia não se aplica: (i) se o Serviço não for usado em conformidade com este Contrato e com qualquer
Documentação; ou (ii) se o defeito for causado por serviços, conteúdos ou produtos de outros fornecedores ou por quaisquer
customizações feitas no Serviço ou (iii) a licenças gratuitas (sem pagamento de taxas) ou de avaliação do Serviço.
8.2
A Cliente deverá notificar por escrito a SAP de qualquer defeito, sem demora indevida, por meio de um canal de suporte
aprovado da SAP, descrevendo detalhadamente o problema e acrescentando quaisquer informações úteis para a correção do
defeito.
8.3
As medidas únicas e exclusivas a que a Cliente tem direito para sanar quaisquer danos ou perdas de alguma forma
relacionadas ao Serviço, por negligência da SAP ou por descumprimento de qualquer outra responsabilidade pela SAP,
deverão ser, a critério da SAP: (i) ajustar o desempenho do Serviço, em conformidade com todos os aspectos relevantes, às
especificações funcionais estabelecidas na Documentação; ou (ii) devolver uma parte razoável de qualquer pagamento feito
pela Cliente relativamente à parte afetada do Serviço aplicável.
8.4
SALVO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO ARTIGO 8.1, NEM A SAP, NEM SEUS FORNECEDORES FAZEM
QUALQUER DECLARAÇÃO DE OU GARANTEM, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, EM RELAÇÃO A QUALQUER
ASSUNTO, INCLUINDO A QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ORIGINALIDADE OU ADAPTAÇÃO
PARA DETERMINADO USO OU FINALIDADE, OU PARA OS RESULTADOS DECORRENTES DO USO DO SERVIÇO, OU
DE QUALQUER SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARE, HARDWARE OU OUTROS MATERIAIS
FORNECIDOS DE ACORDO COM ESTE CONTRATO; OU A OPERAÇÃO ININTERRUPTA OU INFALÍVEL DE
QUAISQUER DESSES SERVIÇOS, PRODUTOS DE SOFTWARE, DE HARDWARE OU OUTROS MATERIAIS.
Artigo 9
Indenização Devida pela SAP
9.1
A SAP deverá defender a Cliente nas ações judiciais impetradas contra a Cliente por quaisquer terceiros, sob a alegação de
que o uso do Serviço pela Cliente, de acordo com os termos e condições deste Contrato, constitui infração direta ou
apropriação indébita de uma reivindicação de patente, direitos autorais ou direitos de sigilo comercial, e a SAP pagará a
indenização determinada em última instância contra a Cliente (ou o montante de qualquer acordo firmado com a SAP)
relativamente a tais ações judiciais. Essa obrigação da SAP não será aplicável se a infração ou desapropriação indébita
alegada for resultante do uso do Serviço em conjunto com outro software ou serviço, ou de atividades não licenciadas ou do
uso do Serviço de forma a violar este Contrato ou no caso de licenças gratuitas (sem pagamento de taxas) ou de avaliação
do Serviço. Essa obrigação da SAP também não será aplicável se a Cliente não notificar a SAP em tempo e por escrito de
tais ações judiciais. A SAP está autorizada a controlar plenamente a defesa e qualquer acordo em tais ações judiciais, desde
que o acordo não inclua obrigação financeira sobre a Cliente. Se a Cliente não aceitar a defesa oferecida pela SAP, ou, de
algum modo, não conceder ao advogado nomeado pela SAP pleno controle da defesa, a Cliente dispensará a SAP das
obrigações estabelecidas neste artigo 9.1. A Cliente deverá cooperar plenamente na defesa de tal ação judicial e pode
recorrer, por conta própria, por meio de advogado razoavelmente aceitável para a SAP.A SAP expressamente se reserva o
direito de interromper a defesa de qualquer ação judicial, caso o Serviço não esteja mais sob a alegação de infração ou
apropriação indébita, ou não seja mais considerada infração ou apropriação indébita dos direitos de terceiros. A SAP pode
resolver qualquer ação judicial que exija a substituição do Serviço, substituindo-o por serviços alternativos adequados,
substancialmente equivalentes. A Cliente não poderá impetrar nenhuma ação em resposta a qualquer infração ou
apropriação indébita, ou infração ou apropriação indébita alegada do Serviço, prejudicial aos direitos da SAP.
9.2
OS DISPOSITIVOS DESTE ARTIGO 9 ESTABELECEM A ÚNICA, EXCLUSIVA E TOTAL RESPONSABILIDADE DA SAP E
DE SEUS LICENCIADORES PARA CLIENTES, E SÃO OS ÚNICOS RECURSOS JURÍDICOS DA CLIENTE,
RELATIVAMENTE À INFRAÇÃO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE
TERCEIROS.
Artigo 10
Indenização Devida pela Cliente
A Cliente deverá indenizar e preservar a SAP de ações judiciais apresentadas por terceiros, decorrentes de ou relacionadas
(i) a qualquer uso do Serviço (a) em descumprimento aos termos deste Contrato, (b) contrário a quaisquer requisitos,
procedimentos ou políticas ou normas da SAP ou de seus demais fornecedores aplicáveis ao Serviço ou de conhecimento da
Cliente e (c) ilegal em relação a qualquer legislação ou norma aplicável ou contrário aos direitos legais de terceiros, ou (ii) aos
Dados da Cliente. O disposto acima será aplicável independentemente de tal dano ser causado por conduta da Cliente e/ou
suas Afiliadas e seus colaboradores ou pela conduta de algum outro fornecedor usando as credenciais de acesso da Cliente.
O disposto acima, no entanto, depende de a SAP (i) notificar a Cliente do descrito no dispositivo acima, por escrito, em
detalhes e sem demora indevida, (ii) autorizar a Cliente a impetrar, por conta própria, qualquer ação judicial ou extrajudicial
em conjunto com esse outro fornecedor, e (iii) fornecer à Cliente, por conta da Cliente, qualquer assistência razoável para que
a Cliente possa se defender da ação judicial.
Artigo 11
Limitação de Responsabilidade
11.1
Em nenhuma hipótese, qualquer parte ou quaisquer de seus colaboradores ou fornecedores serão responsáveis perante a
outra parte ou qualquer outro indivíduo ou personalidade jurídica pelo valor dos danos de acordo com este Contrato acima do
montante de taxas pagas ou a serem pagas pelo Serviço aplicável, no período de 3 (três) meses antecedentes à data em que
surgiu a primeira ação.
11.2
EM NENHUMA HIPÓTESE A SAP OU QUAISQUER DE SEUS COLABORADORES OU FORNECEDORES OU CLIENTE
SERÁ RESPONSÁVEL PELO MONTANTE A SER PAGO EM VIRTUDE DE QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ENTRE
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11.3
11.4

OUTROS, PERDA DE REPUTAÇÃO OU LUCROS CESSANTES, INTERRUPÇÃO DO TRABALHO, PERDA DE DADOS,
FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR, BEM COMO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS
JUDICIAIS, JUROS RELACIONADOS A ESSES DANOS INDIRETOS.
As limitações de responsabilidade acima mencionadas abrangem quaisquer ações judiciais contra os colaboradores de,
subcontratados de, ou quaisquer outros indivíduos autorizados pela, SAP.
As limitações de responsabilidade acima mencionadas e isenção de responsabilidade estabelecida neste Artigo 11 não se
aplicam a (i) indenizações obrigatórias de acordo com o Artigo 10 deste Contrato, (ii) violações do Artigo 12 deste Contrato ou
(iii) taxas devidas de acordo com este Contrato.

Artigo 12
Confidencialidade
12.1
As Informações Confidenciais não devem ser usadas ou reproduzidas de nenhuma forma, salvo na forma exigida para
cumprimento do objetivo deste Contrato. Qualquer reprodução de quaisquer Informações Confidenciais da outra parte
permanecerá de propriedade da parte divulgadora e deverá conter todas e quaisquer as notas ou legendas indicativas de
confidencialidade e direitos de propriedade exibidas no original. Relativamente às Informações Confidenciais da outra parte,
cada parte deverá adotar medidas razoáveis (definidas abaixo) para manter todas as Informações Confidenciais estritamente
confidenciais, de forma que cada parte possa revelar as Informações Confidenciais aos seus indivíduos de boa fé, cujo
acesso é necessário para possibilitar o exercício de seus direitos de acordo com este instrumento. A expressão "medidas
razoáveis" na forma usada neste instrumento significa as medidas adotadas pela parte receptora para proteger suas próprias
informações igualmente confidenciais e proprietárias, cujo padrão de cuidado deve ser minimamente razoável.
As
Informações Confidenciais de qualquer uma das partes, reveladas antes da execução deste Contrato, deverão ser protegidas
de acordo com este instrumento.
12.2
As restrições acima mencionadas sobre o uso ou a revelação das Informações Confidenciais não se aplicam a nenhuma
Informação Confidencial: (a) desenvolvida de forma independente pela parte receptora sem se referir à Informação
Confidencial, ou legalmente recebida sem restrição de algum terceiro autorizado a fornecer essa Informação Confidencial; (b)
geralmente disponibilizada para o público sem violação deste Contrato pela parte receptora; (c) à época da revelação, de
conhecimento da parte receptora sem restrições, ou (d) liberada de tais restrições, por escrito, pela parte reveladora.
12.3
A Cliente não pode revelar os termos e condições deste Contrato ou os preços contidos neste instrumento a nenhum terceiro.
Nenhuma das partes poderá usar o nome da outra parte em publicidade, propaganda ou atividade similar, sem a autorização
por escrito da outra parte, salvo a Cliente autorizando a SAP a usar o nome da Cliente em listas de clientes ou como parte de
iniciativas promocionais da SAP (entre outras, em chamadas e histórias de referência, testemunhos de imprensa, visitas
locais, participação em eventos SAPPHIRE) em épocas mutuamente convenientes para as partes. A SAP envidará esforços
razoáveis para evitar promover atividades de referência que interfiram despropositadamente nos negócios da Cliente.
12.4
A Cliente poderá fornecer, ou a SAP poderá solicitar, informações relativamente ao Serviço, inclusive, entre outras
informações, comentários ou sugestões a respeito da possível criação, modificação, correção, melhoria ou aperfeiçoamento
do Serviço ou de qualquer outro site, serviço ou produto da SAP, ou informações quanto a se a Cliente acredita na
compatibilidade da orientação do desenvolvimento da SAP com os negócios e as necessidades de TI da Cliente, ao mercado
de tecnologia em geral e informações afins (coletivamente denominadas "Feedback"). A Cliente reconhece e concorda que
quaisquer informações reveladas pela SAP durante discussões a respeito de Feedback serão consideradas Informações
Confidenciais da SAP e deverão ser resguardadas da revelação, de acordo com os termos deste Contrato. Para a SAP usar
esse Feedback, a Cliente, por meio deste instrumento, concede à SAP uma licença não exclusiva, permanente, irrevogável,
mundial, isenta de royalty, com direito a sublicenciar às licenciadas e aos clientes da SAP, sob os direitos de propriedade
intelectual relevantes da Cliente, para usar, publicar e revelar esse Feedback de qualquer forma escolhida pela SAP e exibir,
executar, copiar, criar, fazer criar, usar, vender e de alguma forma dispor dos produtos ou serviços da SAP e de seus
sublicenciados, incorporando o Feedback de alguma maneira e por qualquer meio escolhido pela SAP, sem fazer referência à
fonte. A SAP deverá ser autorizada a usar o Feedback para qualquer outra finalidade sem restrição ou remuneração de
qualquer espécie relativamente à Cliente e/ou representantes da Cliente. A Cliente reconhece que as informações
relacionadas ao Serviço, reveladas pela SAP de acordo com este Contrato, são consideradas exclusivamente estratégias,
desenvolvimentos e funcionalidades possíveis do Serviço e não comprometem a SAP em nenhum andamento específico de
negócios, produto, estratégia e/ou desenvolvimento.
Artigo 14
Diversos
14.1
As partes entendem que, caso qualquer ou mais de um dispositivo deste Contrato seja considerado nulo ou inexigível em
qualquer aspecto, essa nulidade ou inexigibilidade não afetará os demais dispositivos deste Contrato, e este Contrato será
interpretado como se esse dispositivo nulo ou inexigível jamais estivesse contido neste instrumento.
14.2
Se qualquer uma das partes renunciar aos direitos sobre a violação de qualquer dispositivo deste Contrato, essa renúncia
não será considerada renúncia de nenhuma violação anterior ou posterior ao mesmo ou a qualquer outro dispositivo deste
instrumento.
14.3
Um Pedido pode ser assinado em duas cópias, cada qual sendo considerada original, e juntas constituindo um Pedido.
14.4
A Cliente concorda em não submeter o Serviço, a Documentação ou outros materiais da SAP a nenhuma agência
governamental para fins de licenciamento ou outra aprovação regulatória, sem a autorização prévia por escrito da SAP. A
Cliente também será responsável pelo cumprimento das normas governamentais do país em que a Cliente está registrado, e
de quaisquer países estrangeiros com relação ao uso do Serviço, da Documentação ou de outros materiais da SAP pela
Cliente e/ou suas Afiliadas.
14.5
Este Contrato será regido por e interpretado conforme a legislação brasileira. As partes elegem o Foro Central da cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, como foro competente para resolver quaisquer disputas possivelmente decorrentes da
execução e/ou intepretação deste Contrato, excluindo qualquer outro tribunal, qualquer que seja seu privilégio.
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14.6

14.7

14.8

14.9
14.10

Todas as notas ou relatórios exigidos ou fornecidos com base neste Contrato devem ser por escrito e serão considerados
devidamente remetidos quando entregues nos respectivos escritórios executivos da SAP e da Cliente nos endereços
mencionados no preâmbulo desses Termos e Condições Gerais, de qualquer Pedido ou formulário de registro. Nas partes em
que neste Artigo 14.6 ou em qualquer outra parte deste Contrato, for exigida a forma escrita, essa exigência poderá ser
cumprida por transmissão de fax, troca de cartas ou outra forma escrita.
Qualquer atraso ou descumprimento de qualquer dispositivo deste Contrato (que não se refira ao pagamento de montantes
devidos de acordo com este instrumento) causado por condições fora do controle razoável de qualquer uma das partes
executoras do Contrato não constitui violação do Contrato, e o prazo para o cumprimento desse dispositivo, se houver, será
considerado prorrogado por um período equivalente à duração das condições impeditivas do cumprimento do dispositivo.
Este Contrato constitui a completa e exclusiva declaração do acordo entre a SAP e a Cliente, e todas as declarações,
discussões e redações anteriores estão incorporadas e são substituídas por este Contrato.
Este Contrato pode ser
modificado somente por escrito e com assinatura de ambas as partes. Este Contrato prevalecerá sobre quaisquer termos e
condições adicionais, conflitantes ou inconsistentes que possam ocorrer em qualquer pedido de compra ou outro documento
fornecido pela Cliente à SAP. Este Contrato prevalecerá sobre quaisquer termos e condições adicionais, conflitantes ou
inconsistentes que possam ocorrer em qualquer contrato de usuário final incorporado no produto ("clickwrap") ou no site
("browsewrap") do Serviço (salvo os contratos de usuário final que regem produtos ou serviços de outros fornecedores). Este
Contrato não pode ser cedido ou transferido integral ou parcialmente, inclusive por meio de operação legal, salvo pelo fato da
SAP poder ceder este Contrato a qualquer afiliada da SAP ou a alguma pessoa jurídica que adquira todos ou
substancialmente todos os ativos ou ações da SAP ou de sua afiliada. A SAP pode, a seu exclusivo critério, subcontratar
partes do Serviço a outros fornecedores.
A seguinte ordem de precedência será aplicada no caso de conflito ou inconsistência entre dispositivos dos componentes
deste Contrato: (i) o Pedido; (ii) os anexos e os apêndices do Pedido, (iii) e estes Termos e Condições Gerais.
A Cliente está ciente e concorda que os Serviços podem incluir comunicações, tais como anúncios de serviço e mensagens
administrativas da SAP ou de parceiros da SAP. A Cliente não poderá optar por não receber esses anúncios de serviço e
mensagens administrativas durante o uso do Site e dos Serviços e até a Cliente enviar à SAP uma notificação específica por
escrito, solicitando o cancelamento da assinatura da Cliente e a eliminação de detalhes da Cliente, do Site e de qualquer lista
de mala direta.
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