Termos e Condições Gerais para Serviços SAP On-Demand
Artigo 1
Definições
1.1
“Filial” significa qualquer entidade legal na qual o Cliente, directa ou indirectamente, detém mais de cinquenta por cento (50%)
das acções ou dos direitos de voto. Tal empresa será considerada como Filial unicamente pelo tempo em que tal interesse
se mantenha.
1.2
“Acordo” significa estes Termos e Condições Gerais e qualquer Formulário de Encomenda que faça referência a estes
Termos e Condições Gerais e quaisquer outros anexos, exposições ou apêndices do mesmo, quer sejam anexados ou
incorporados por referência.
1.3
“Informação Confidencial” significa, no que diz respeito à SAP, quaisquer informações protegidas pela SAP contra divulgação
sem restrições a terceiros, incluindo mas não se limitando a: (a) Serviço SAP, incluindo sem limitação as informações
seguintes relativas ao Serviço SAP: (i) software informático (códigos fonte e de objecto), técnicas e conceitos de
programação, métodos de processamento, design de sistemas incorporados nos Serviços SAP; (ii) resultados de benchmark,
listagens de programas, estruturas de dados, diagramas lógicos, especificações funcionais, formatos de ficheiros e (iii) infraestrutura de sistemas, design de segurança/arquitectura e/ou processos operacionais; (iv) descobertas, invenções, conceitos,
designs, fluxogramas, documentação, especificações de produtos, especificações de interface de programa de aplicação,
técnicas e processos relativos ao serviço; (b) investigação e desenvolvimento ou investigações da SAP; (c) ofertas de
produtos, parceiros de conteúdo, determinação de preços de produtos, disponibilidade de produtos, desenhos técnicos,
algoritmos, processos, ideias, técnicas, fórmulas, dados, esquemas, segredos comerciais, conhecimentos especializados,
melhorias, planos de marketing, previsões e estratégias, e (d) quaisquer informações sobre ou referentes a terceiros
(informações que foram fornecidas à SAP ao abrigo de uma obrigação de confidencialidade para com esses terceiros).
Relativamente ao Cliente, “Informação Confidencial” significa os Dados do Cliente e quaisquer informações protegidas pelo
Cliente contra divulgação sem restrições a terceiros e que, (i) caso apresentadas de forma tangível, o Cliente identifica
claramente como confidenciais ou protegidas no momento da divulgação; e (ii) se apresentadas de forma intangível (incluindo
divulgação oral ou visual), o Cliente identifica como confidenciais ou protegidas no momento da divulgação, resume a
Informação Confidencial por escrito e entrega tal resumo num prazo de trinta (30) dias antes de tal divulgação.
1.4
“Conteúdo” significa dados visuais, áudio, numéricos, gráficos, textuais ou quaisquer outros dados ou conteúdos fornecidos
por terceiros e disponibilizados através do Site ou por qualquer outro meio pela SAP, para utilização em conjunto com o
Serviço.
1.5
“Cliente” significa a entidade ou indivíduo que aceitou este Acordo através da execução de um Formulário de Encomenda que
refere estes Termos e Condições Gerais, ou por qualquer outro método de aceitação, legalmente vinculativo, deste Acordo,
incluindo a marcação de uma caixa numa página de registo.
1.6
“Dados do Cliente” significa quaisquer materiais, dados e informações fornecidos à SAP pelo Cliente ou respectivos
Utilizadores Nomeados, durante a utilização do Serviço.
1.7
“Documentação” significa a documentação da SAP fornecida ou disponibilizada ao Cliente como parte do Serviço ao abrigo
deste Acordo.
1.8
“Utilizador Nomeado” significa quaisquer utilizadores licenciados ao abrigo deste Acordo e com autorização do Cliente para
aceder e utilizar o Serviço.
1.9
“Formulário de Encomenda” significa o formulário de encomenda escrito ou outra documentação de encomenda (incluindo
uma página Web ou Web site de registo), acordado entre a SAP e o Cliente, que contém os termos e condições específicos
aplicáveis ao Serviço e que faz referência a estes Termos e Condições Gerais.
1.10
“SAP” significa a entidade, identificada por estes Termos e Condições Gerais ou pelo Formulário de Encomenda, que fornece
o Serviço ao Cliente e constitui uma das partes deste Acordo.
1.11
“Serviço” significa o Serviço SAP On-Demand descrito no Formulário de Encomenda.
1.12
“Site” significa um site da Internet estabelecido pela SAP, através do qual o Serviço é disponibilizado.
Artigo 2
Direitos de Utilização
2.1
Sujeito às condições deste Acordo, a SAP concede ao Cliente o direito, intransmissível e não exclusivo durante o período
declarado no Formulário de Encomenda, de permitir a Utilizadores Nomeados que acedam remotamente e utilizem o Serviço
unicamente para os objectivos empresariais do próprio Cliente, tal como permitido por este Acordo e pela Documentação.
Esta licença é universal, com excepção dos países listados em www.sap.com/company/licenses , estando sujeita à legislação
aplicável de controlo de exportação.
2.2
O cliente não poderá licenciar, vender, conceder, alugar, fornecer em outsourcing ou disponibilizar de qualquer outra forma o
Serviço a terceiros além dos Utilizadores Nomeados e das Filiais. O Cliente será responsável por actos e omissões das suas
Filiais e Utilizadores Nomeados, como se tais actos e omissões fossem do próprio Cliente. Os direitos de quaisquer
Utilizadores Nomeados licenciados para utilizar os Serviços não podem ser partilhados ou utilizados por mais de um
indivíduo. Além disso, um Utilizador Nomeado não pode ser transferido de um indivíduo para outro, a menos que o utilizador
original já não necessite do Serviço e já não tenha permissão para aceder ao mesmo.
2.3
O Cliente não poderá retirar avisos e anotações do Site ou do Serviço que se refiram a direitos de autor, direitos de marca
registada, direitos de patente ou outros direitos de propriedade intelectual. A SAP, ou seus licenciantes, detém todos os
direitos, títulos ou interesses sobre quaisquer direitos de patente, direitos de autor, direitos de marca registada e outros
direitos no Serviço, bem como sobre quaisquer melhorias, contribuições de design ou trabalhos derivados, concebidos ou
criados por qualquer das partes no ou para o Serviço. Com excepção dos direitos limitados aqui expressamente concedidos,
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2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

este Acordo não transfere da SAP quaisquer direitos de propriedade ou interesses no Serviço. Todos os direitos não
expressamente concedidos ao Cliente neste Acordo são reservados da SAP e seus licenciantes.
Ao utilizar o Serviço, o Cliente deverá assegurar que ele próprio e as suas Filiais e Utilizadores Nomeados não: (a) traduzem,
descompilam, efectuam engenharia inversa ou modificam de qualquer outro modo quaisquer partes do Serviço (com
excepção do descrito na Documentação); (b) transmitem qualquer conteúdo, dados ou informações de carácter ilegítimo,
prejudicial, ameaçador, abusivo, incómodo, delituoso, difamatório, vulgar, obsceno, injurioso, invasivo da privacidade ou do
direito de publicidade de terceiros, odioso ou objectável em termos de raça, etnia ou de qualquer outro modo; (c) infringem os
direitos de propriedade intelectual de qualquer entidade; (d) interferem com ou danificam o software da SAP, os sistemas da
SAP utilizados para alojar o Serviço, outros equipamentos ou redes ligados ao Serviço, ou desobedecem a quaisquer
requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentações de redes ligadas ao Serviço e conhecidas do Cliente; (e) utilizam o
Serviço na operação de um escritório de serviços ou de um serviço de time-sharing; (f) fornecem ou disponibilizam quaisquer
links, hipertexto (endereço URL (Universal Resource Locator)) ou outros (com excepção de um “marcador” de um Web
browser), ao Site ou Serviço ou a qualquer parte dos mesmos; (g) contornam a autenticação do utilizador ou a segurança do
Site ou Serviço ou de qualquer sistema anfitrião, rede ou conta com eles relacionados; (h) utilizam qualquer interface de
programação de aplicação para aceder ao Serviço além das disponibilizadas pela SAP; (i) copiam o Site para qualquer
servidor; (j) utilizam o Serviço em violação de qualquer legislação local, estatal, nacional, internacional ou estrangeira
aplicável; ou (k) fracassam nos seus esforços, comercialmente razoáveis, para impedir o licenciamento, a venda, a
transferência, a concessão, a transmissão, a distribuição ou qualquer outra forma de divulgação do Serviço não autorizadas,
ou (l) com excepção das licenças fornecidas a Utilizadores Nomeados permitidas neste Acordo, permitam a qualquer terceiro
que utilize identificação(ões) de utilizador, código(s), palavras(s)-passe, procedimento(s) e chaves de utilizador emitidas ao
Cliente ou seleccionadas por ele para aceder ao Serviço.
Algum conteúdo presente no Site pode ter origem em fontes governamentais, é de domínio público e não está sujeito a
direitos de autor.
O Site pode conter links para Web sites externos e para informações fornecidas nesses Web sites externos por parceiros da
SAP e por fornecedores de serviços externos. A SAP não será responsável pelo conteúdo dos Web sites acessíveis através
desses links, ou por quaisquer alterações ou actualizações desses sites. O Cliente concorda ainda que a SAP não será
responsável, directa ou indirectamente, por quaisquer danos ou perdas causados, ou que podem alegadamente ser
causados por ou em relação à utilização ou à confiança, por parte do Cliente, relativamente a quaisquer conteúdos,
mercadorias ou serviços disponíveis nos ou através de tais Web sites acessíveis por meio desses links. Quaisquer artigos,
informações, dados, códigos, textos, software, documentação, gráficos, imagens, materiais de marketing, vídeos,
fotografias, mensagens ou publicações em fórums, wikis ou blogs no Site, quer sejam divulgados publicamente ou
transmitidos de modo privado, são da exclusiva responsabilidade da pessoa ou entidade que fornece tal conteúdo.
O serviço pode incluir Conteúdo. Este Conteúdo é fornecido “tal como se encontra actualmente” e a SAP não garante a
exactidão ou completude do mesmo. O Cliente aceita e reconhece que utilizará tal Conteúdo por sua própria conta e risco e
a SAP não será responsável perante o Cliente ou qualquer terceiro, pela utilização de ou a confiança do Cliente em tal
conteúdo.
A SAP terá o direito de controlar o cumprimento, por parte do Cliente, dos termos deste Acordo, incluindo mas não se
limitando ao número de Utilizadores Nomeados que têm acesso ao Serviço e, de acordo com o Artigo 12 deste Acordo, a
SAP poderá utilizar informações relativas à utilização do Serviço por parte do Cliente para melhorar os produtos e serviços da
SAP e fornecer ao Cliente relatórios sobre a sua utilização do Serviço.
A SAP pode alterar ou modificar o Serviço em qualquer momento. Para tanto, a SAP deverá notificar previamente o Cliente
sobre uma alteração ou modificação do Serviço se essa alteração ou modificação (i) não se encontrar dentro dos padrões
sectoriais e/ou habituais no sector e (ii) não expandir e/ou melhorar as funcionalidades ou a arquitectura do Serviço. Se a
SAP notificar o Cliente sobre uma alteração, tal como o exigido por este Artigo 2.9, e o Cliente não desejar utilizar o Serviço
após a notificação dessa alteração, o Cliente pode enviar à SAP um aviso por escrito de rescisão do Acordo ou rejeitar a
alteração, mediante um aviso por escrito à SAP, num prazo de quarenta e cinco (45) dias a partir da notificação. Se o Cliente
rejeitar a alteração, a SAP pode rescindir este Acordo com um aviso prévio por escrito de seis (6) meses. Se o Cliente não
enviar à SAP um aviso por escrito num prazo de quarenta e cinco (45) dias, será considerado que o Cliente aceitou tal
alteração e o Acordo permanecerá em pleno vigor. Em caso de rescisão, o único meio de reclamação do Cliente e a única
responsabilidade da SAP é a devolução de quaisquer taxas pagas previamente e não utilizadas a partir da data de
efectivação da rescisão do Serviço. Nada neste Artigo 2.9, exigirá que a SAP continue a fornecer qualquer parte do Serviço,
caso isso resulte na violação por parte da SAP dos direitos de quaisquer terceiros ou de qualquer legislação aplicável.
Caso seja concedida ao Cliente, ao abrigo deste Acordo, uma licença para uma versão gratuita (sem taxas) do Serviço, no
limite permitido pela legislação aplicável, o Cliente aceita que (i) a SAP não é obrigada a prestar quaisquer serviços especiais
de suporte ou de nível de serviços e que (ii) a SAP pode cessar a prestação do Serviço em qualquer momento sem aviso
prévio. Este Artigo 2.10 substitui qualquer condição contraditória neste Acordo.

Artigo 3
Suporte, Configuração e Segurança
3.1
A SAP fornecerá suporte para o Serviço, tal como descrito no Formulário de Encomenda ou num anexo do mesmo.
3.2
A SAP utilizará tecnologias de segurança comercialmente razoáveis (como encriptação, protecção de palavra-passe e
protecção de firewall) ao fornecer o Serviço e o Cliente deverá cumprir as directrizes e procedimentos de segurança
aplicáveis da SAP, disponibilizados ao Cliente através do Serviço ou de outra forma. Contudo, a SAP não controla a
transferência de dados, incluindo mas não se limitando a dados do Cliente, através de sistemas de telecomunicações,
incluindo a Internet. A SAP também não garante um funcionamento seguro do Serviço ou que tais tecnologias de segurança
consigam impedir interrupções de terceiros do Serviço.
Artigo 4

Responsabilidades e Obrigações do Cliente
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4.1
4.2

4.3

4.4

De acordo com o Artigo 13 infra, o Cliente concede à SAP o direito não exclusivo de utilização dos dados do Cliente com o
único propósito e somente no limite necessário para a SAP fornecer o Serviço.
O Cliente será responsável pela inserção dos respectivos dados no Serviço e também pela manutenção dos Dados do
Cliente fornecidos. O Cliente declara e garante à SAP que os Dados do Cliente não contêm vírus, "cavalos de Tróia" e
quaisquer elementos comparáveis que possam danificar os sistemas ou o software utilizado pela SAP ou seus
subcontratados para fornecer o Serviço.
O Cliente deverá alterar todas as palavras-passe utilizadas para aceder ao Serviço em intervalos regulares. Caso seja do
conhecimento do Cliente que um terceiro obteve uma palavra-passe, o Cliente deverá informar rapidamente a SAP sobre tal e
alterar de imediato a palavra-passe.
O Cliente é responsável pela ligação ao Serviço, incluindo a ligação de Internet. A SAP não será responsável por qualquer
falha no cumprimento das suas obrigações ao abrigo deste Contrato que resultem da ou se relacionem com a ligação ao
Serviço fornecida pelo Cliente.

Artigo 5
Serviços Padrão e Opcionais
Este Acordo não inclui serviços além dos definidos num Formulário de Encomenda. A modificação do Serviço ou a respectiva
adaptação às necessidades do Cliente não estão incluídas neste Acordo. Sujeito a um acordo por escrito separado e com base nos
termos e condições padrão da SAP para tais serviços, a SAP pode oferecer serviços opcionais relacionados com o Serviço.
Artigo 6
Preços e Condições de Pagamento
6.1
O Cliente deverá pagar à SAP as taxas pelo Serviço fornecido, no montante definido no respectivo Formulário de
Encomenda, num prazo de trinta (30) dias a partir da data da factura.
6.2
Em caso de renovação do período então em vigor de um Formulário de Encomenda para o qual seja permitida uma
renovação, a SAP terá o direito de aumentar unilateralmente os preços indicados no Formulário de Encomenda para as taxas
então em vigor do Serviço aplicável, com base na duração do período de renovação. A SAP deverá notificar o Cliente de um
tal aumento antes da data em que o Cliente deve notificar a SAP sobre a sua intenção de não renovação do Formulário de
Encomenda e tal aumento entrará automaticamente em vigor na data de renovação, caso o Formulário de Encomenda seja
renovado.
6.3
O Cliente não terá direito de reter ou reduzir as taxas ao abrigo deste Acordo ou de reclamar o não pagamento de taxas
devidas por motivos de alegados defeitos no Serviço.
6.4
A todas as taxas não pagas no momento devido serão acrescentados juros, num mínimo de 1,5% por mês ou na taxa
máxima permitida ao abrigo da legislação aplicável.
6.5
As taxas e outros encargos descritos neste Acordo, ou na mais recente lista de preços e condições da SAP, não incluem
impostos sobre vendas federais, estatais ou locais, retenções no estrangeiro, impostos de uso, propriedade, consumo, sobre
a prestação de serviços ou outros impostos semelhantes (“Imposto(s)”), colectados no momento ou no futuro, sendo todos
eles da responsabilidade do Cliente. No que se refere ao imposto sobre vendas estatal/local, devem ser fornecidos à SAP
licenças de pagamento directo ou certificados de isenção válidos, antes da execução deste Acordo. Caso seja exigido à SAP
o pagamento de Impostos, o Cliente deverá reembolsar a SAP nesses montantes. O Cliente aceita indemnizar a SAP por
quaisquer Impostos e custos relacionados, juros e coimas pagos ou a pagar pela SAP.
Artigo 7
7.1

7.2

7.3

7.4

Vigência, Rescisão e Suporte para Rescisão
O período de vigência deste Acordo inicia-se na Data de Efectivação definida no Formulário de Encomenda aplicável e
permanecerá em vigor pelo tempo descrito no Formulário de Encomenda. A rescisão de Formulários de Encomenda
individuais não afecta outros Formulários de Encomenda que possam existir.
Não obstante o acima disposto, este Acordo será rescindido (i) trinta (30) dias após aviso por parte da SAP ao Cliente sobre
uma violação grave do Cliente de qualquer uma das disposições do Acordo, incluindo um atraso no pagamento, por parte do
Cliente, de mais de trinta (30) dias, de qualquer montante devido, a menos que o Cliente tenha sanado tal violação durante
esse período de trinta (30) dias; (ii) trinta (30) dias após aviso por parte do Cliente à SAP sobre uma violação grave da SAP
de qualquer uma das disposições do Acordo, a menos que a SAP tenha sanado tal violação durante esse período de trinta
(30) dias. No caso de uma rescisão de acordo com o disposto no Artigo 7.2 (ii), o Cliente terá direito a um reembolso pro rata
das taxas previamente pagas pelo Serviço aplicável. Com excepção da rescisão de acordo com o disposto no Artigo 7.2(ii), a
rescisão não isentará o Cliente da obrigação de pagamento das taxas que permanecem por pagar.
Não obstante o direito de rescisão da SAP disposto no Artigo 7.2 acima mencionado, na eventualidade de (i) qualquer
violação grave deste Acordo não sanada num prazo de trinta (30) dias após recepção de aviso por escrito da SAP ou (ii) de
uma determinação por parte da SAP de que a utilização continuada do Serviço poderá resultar em danos ao Serviço
(incluindo os sistemas utilizados para fornecer o Serviço) ou a outros clientes da SAP, ou resultar numa violação da
legislação aplicável, regulamentos, direitos ou obrigações legais de terceiros, além de quaisquer outros recursos disponíveis
legalmente ou por equidade, a SAP terá imediatamente direito, se assim o entender, de retirar quaisquer Dados do Cliente,
potencialmente ofensivos, do Serviço, de desactivar o(s) nome(s) de utilizador e palavra(s)-passe do Cliente e/ou de
suspender o acesso ao Serviço.
Na data de efectivação da rescisão, o acesso do Cliente ao Serviço será cessado. Em consequência da rescisão, a SAP
disponibilizará ao Cliente os Dados do Cliente num formato a ser determinado pela SAP, a menos que tais Dados tenham
sido retirados de acordo com o disposto no Artigo 7.3, ou no caso de ter sido concedida ao Cliente uma licença gratuita (sem
taxas) do Serviço. No momento da rescisão do Acordo, a SAP fará uso de todos os esforços comercialmente razoáveis para
retirar, permanente e irrevogavelmente, todos os dados que ainda permaneçam nos servidores, incluindo mas não se
limitando aos Dados do Cliente, a menos que a legislação e regulamentações aplicáveis exijam a continuação da retenção de
tais dados.
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7.5

Os Artigos 6 (exceptuando o 6.2), 9, 10, 11, 12 e 13 permanecerão em vigor, mesmo em caso de vencimento ou de cessação
deste Acordo.

Artigo 8
Garantias da SAP
8.1
A SAP garante que o Serviço (excluindo quaisquer produtos, conteúdos ou serviços de terceiros aos quais se possa aceder
através do Serviço) terá um desempenho, em todos os aspectos materiais, de acordo com as especificações funcionais
descritas na Documentação. A garantia não será aplicável: (i) se o Serviço não for utilizado de acordo com este Acordo ou
outra Documentação; ou (ii) se o defeito for causado por serviços, conteúdos ou produtos de terceiros ou por quaisquer
personalizações do Serviço ou (iii) a licenças gratuitas (sem taxas) ou experimentais do Serviço.
8.2
O Cliente deverá notificar a SAP sobre quaisquer defeitos, por escrito e de imediato, através de um canal de suporte
aprovado pela SAP, apresentando uma descrição detalhada do problema e quaisquer informações úteis para a rectificação
do defeito.
8.3
Os únicos e exclusivos recursos do Cliente relativamente a quaisquer danos ou perdas relacionados com o Serviço, seja por
negligência ou violação de qualquer outro dever por parte da SAP, serão, por opção da SAP: (i) fazer com que o desempenho
do serviço cumpra, em todos os aspectos materiais, as especificações funcionais apresentadas na Documentação; ou (ii)
devolver uma parte adequada de qualquer pagamento efectuado pelo Cliente relativo à parte afectada do Serviço aplicável.
8.4
COM EXCEPÇÃO DO EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO ARTIGO 8.1, NEM A SAP NEM OS RESPECTIVOS
FORNECEDORES EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
RELATIVAMENTE A QUAISQUER ASSUNTOS, INCLUINDO A COMERCIALIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, ORIGINALIDADE
OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA UTILIZAÇÃO OU PROPÓSITO, OU A RESULTADOS QUE ADVENHAM DA
UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, OU A QUAISQUER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SOFTWARE,
HARDWARE OU OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS AO ABRIGO DESTE ACORDO, OU QUE O FUNCIONAMENTO DE
TAL SERVIÇO, SOFTWARE, HARDWARE OU OUTRO MATERIAL NÃO SEJA INTERROMPIDO OU NÃO TENHA ERROS.
Artigo 9
Indemnização por parte da SAP
9.1
A SAP deverá isentar o Cliente contra reclamações levantadas contra o Cliente por terceiros, alegando que a utilização por
parte do Cliente do Serviço, de acordo com os termos e condições deste Acordo, constitui uma violação ou apropriação
indevida directa de pedido(s) de patente, direitos de autor ou direitos de segredo de negócio e a SAP pagará os danos
causados em definitivo ao Cliente (ou o montante de qualquer acordo aceite pela SAP) relativamente a tais reclamações.
Esta obrigação da SAP não será aplicável caso a alegada violação ou apropriação indevida resulte da utilização do Serviço
em conjunto com outro software ou serviço, de actividades não licenciadas, da utilização do Serviço em violação deste
Acordo ou relativamente a licenças gratuitas (sem taxas) ou experimentais do Serviço. Esta obrigação da SAP também não
será aplicável caso o Cliente não notifique atempadamente a SAP, por escrito, sobre uma tal reclamação. É permitido à SAP
controlar totalmente a defesa e qualquer acordo relativo a tal reclamação, desde que esse acordo não inclua uma obrigação
financeira do Cliente. Na eventualidade de o Cliente recusar a defesa oferecida pela SAP, ou de qualquer outro modo não
conceder ao defensor designado pela SAP total controlo da defesa, o Cliente renuncia às obrigações da SAP, de acordo com
o disposto neste Artigo 9.1. O Cliente deverá cooperar totalmente na defesa de tal reclamação, podendo ser representado, a
seu próprio encargo, por um defensor razoavelmente aceite pela SAP. A SAP reserva-se expressamente o direito de cessar
a defesa de quaisquer reclamações, na eventualidade de o Serviço já não infringir ou se apropriar indevida e alegadamente
dos direitos de terceiros, ou caso se considere que o Serviço não infringe nem se apropria indevidamente dos direitos de
terceiros. A SAP pode chegar a acordo sobre qualquer reclamação, numa base que exija que a SAP substitua o Serviço por
serviços alternativos substancialmente equivalentes e não ilícitos. O Cliente não tomará quaisquer medidas em resposta a
qualquer violação ou apropriação indevida, ou alegada violação ou apropriação indevida, do Serviço que seja prejudicial aos
direitos da SAP.
9.2

AS DISPOSIÇÕES DESTE ARTIGO 9 DEFINEM A ÚNICA, EXCLUSIVA E TOTAL RESPONSABILIDADE DA SAP E SEUS
LICENCIANTES EM RELAÇÃO AO CLIENTE, SENDO O ÚNICO RECURSO DO CLIENTE RELATIVAMENTE À VIOLAÇÃO
OU APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS.

Artigo 10
Indemnização por parte do Cliente
O Cliente deverá indemnizar e considerar a SAP não responsável relativamente a reclamações de terceiros, resultantes ou
relativas a (i) qualquer utilização do Serviço (a) em violação deste Acordo, (b) em infracção de quaisquer requisitos,
procedimentos, políticas ou regulamentações da SAP ou respectivos fornecedores externos aplicáveis ao Serviço e
conhecidos do Cliente e (c) em violação de qualquer legislação ou regulamentação aplicável ou dos direitos legais de
terceiros, ou (ii) aos Dados do Cliente. O acima disposto será aplicável independentemente de tais danos serem causados
pela conduta do Cliente e/ou suas Filiais e respectivos funcionários, ou pela conduta de um terceiro que utilize as credenciais
de acesso do Cliente. Contudo, o acima disposto é condicional se a SAP (i) notificar o Cliente por escrito e detalhadamente,
de imediato, (ii) autorizar o Cliente a proceder judicial e extrajudicialmente, por sua conta, relativamente a esse terceiro e (iii)
fornecer ao Cliente, a encargo deste, qualquer assistência, dentro de limites razoáveis, para que o Cliente se possa defender
contra tal reclamação.
Artigo 11
Limitação da Responsabilidade
11.1
Em nenhuma circunstância poderá qualquer das partes, ou qualquer dos respectivos funcionários ou fornecedores, ser
responsável perante a outra parte ou qualquer outra pessoa ou entidade, por danos ao abrigos deste Acordo que excedam o
montante das taxas pagas ou a pagar pelo Serviço aplicável, no período de três (3) meses anterior à data em que o pedido de
acção foi instituído.
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11.2

11.3
11.4

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA PODERÁ A SAP OU QUALQUER DOS RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS OU
FORNECEDORES, OU O CLIENTE, SER RESPONSÁVEL EM QUALQUER MEDIDA POR DANOS ESPECIAIS,
ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRECTOS, PERDA DE PREFERÊNCIA OU DE LUCROS COMERCIAIS,
INTERRUPÇÃO DO TRABALHO, PERDA DE DADOS, FALHA OU AVARIA INFORMÁTICA OU POR DANOS PUNITIVOS.
As limitações da responsabilidade acima mencionadas deverão incluir quaisquer reclamações contra funcionários ou
subcontratados da SAP ou quaisquer pessoas autorizadas pela SAP.
As limitações da responsabilidade acima mencionadas e as exclusões de responsabilidade definidas neste Artigo 11 não
serão aplicáveis (i) em casos de negligência grosseira ou falta grave intencional, (ii) a obrigações de indemnização ao abrigo
do Artigo 10 deste Acordo, (iii) a violações do Artigo 12 deste Acordo ou (iv) a taxas devidas ao abrigo deste Acordo.

Artigo 12
Confidencialidade
12.1
A Informação Confidencial não deverá ser utilizada ou reproduzida sob qualquer forma, com excepção da necessária para
alcançar o objectivo deste Acordo. Qualquer reprodução da Informação Confidencial da outra parte permanecerá propriedade
da parte divulgadora e deverá conter todos os avisos ou legendas sobre confidencialidade e propriedade que constam do
original. No que se refere à Informação Confidencial da outra parte, cada parte deverá tomar todas as medidas razoáveis
(definidas abaixo) para manter toda a Informação Confidencial estritamente confidencial, desde que cada parte possa divulgar
essa Informação Confidencial aos respectivos indivíduos de boa fé, cujo acesso é necessário para lhes permitir exercer os
respectivos direitos aqui definidos. No sentido aqui utilizado, “medidas razoáveis” significa as medidas tomadas pela parte
recebedora para proteger as respectivas informações confidenciais e de propriedade, que não deverão ser inferiores a uma
norma razoável de cuidado. A Informação Confidencial de qualquer das partes divulgada antes da execução deste Acordo
estará sujeitas às protecções concedidas no mesmo.
12.2
As restrições acima mencionadas sobre a utilização ou divulgação de Informação Confidencial não serão aplicáveis a
qualquer Informação Confidencial que: (a) seja desenvolvida de forma independente pela parte recebedora, sem referência à
Informação Confidencial, ou que seja legalmente recebida, sem restrições, de um terceiro que detenha o direito de divulgar tal
Informação Confidencial; (b) se tenha tornado disponível publicamente sem que a parte recebedora tenha violado este
Acordo; (c) no momento da divulgação, fosse conhecida da parte recebedora sem quaisquer restrições; ou que (d) a parte
divulgadora acorde, por escrito, estar livre de tais restrições.
12.3
O Cliente não deverá divulgar os termos e condições deste Acordo ou os preços aqui contidos a qualquer terceira parte.
Nenhuma das partes poderá utilizar o nome da outra parte em publicidade, anúncios ou actividades semelhantes, sem o
prévio consentimento por escrito da outra parte, com a excepção em que o Cliente aceita que a SAP pode utilizar o nome do
Cliente em listagens de clientes ou como parte dos esforços de marketing da SAP (incluindo sem limitação contactos de
referência e histórias, comunicados de impressa, visitas ao site, participação no SAPPHIRE), em momentos mutuamente
acordados pelas partes. A SAP efectuará os esforços necessários para evitar que actividades de referência interfiram de
forma inconveniente no negócio do Cliente.
12.4
O Cliente pode fornecer, ou a SAP pode solicitar, opiniões relativas ao Serviço, incluindo sem limitação, comentários ou
sugestões referentes à possível criação, modificação, correcção, melhoria ou extensão do Serviço ou de qualquer outro site,
serviço ou produto da SAP, ou opiniões sobre se o Cliente acredita que a direcção de desenvolvimento da SAP está em
consonância com o negócio e necessidades de TI do Cliente, com o mercado tecnológico em geral e aspectos semelhantes
(colectivamente “Feedback”). O Cliente reconhece e aceita que quaisquer informações divulgadas pela SAP durante
discussões relativas ao Feedback serão consideradas Informação Confidencial da SAP, estando protegidas contra divulgação
de acordo com os termos deste Acordo. Para que a SAP possa utilizar esse Feedback, o Cliente concede à SAP uma licença
não exclusiva, perpétua, irrevogável, universal e isenta de direitos, com o direito de sublicenciar aos licenciados e clientes da
SAP, ao abrigo dos direitos de propriedade intelectual relevantes do Cliente, para utilizar, publicar e divulgar tal Feedback sob
qualquer forma à escolha da SAP e para visualizar, executar, copiar, produzir, mandar produzir, utilizar, vender e dispor de
qualquer outra forma do Feedback que inclui produtos e serviços da SAP e respectivos sublicenciados, sob qualquer forma e
por quaisquer meios à escolha da SAP, sem referência à fonte. A SAP terá o direito de utilizar o Feedback com qualquer
finalidade sem restrição ou remuneração de qualquer espécie, relativamente ao Cliente e/ou aos representantes do Cliente. O
Cliente reconhece que as informações relativas ao Serviço divulgadas pela SAP ao abrigo deste contrato podem unicamente
ser entendidas como possíveis estratégias, desenvolvimentos e funcionalidades do Serviço, não podendo ser tidas como
vinculativas para a SAP seguir qualquer direcção de negócio, estratégia de produto e/ou desenvolvimento.
Artigo 13
Protecção de Dados
13.1
O Cliente detém e aceita total responsabilidade por todos os dados pessoais como ‘controlador’, nos termos do Artigo 2 (d) da
Directiva de Protecção de Dados da UE 95/46/EC. Na medida em que dados pessoais são armazenados e/ou processados
ao abrigo deste Acordo, a SAP aceitará as instruções do Cliente como ‘processador’, nos termos do Artigo 2 (e) da Directiva
de Protecção de Dados da UE 95/46/EC. As instruções do Cliente que excedam o âmbito dos serviços oferecidos pela SAP
estarão por conta do Cliente e serão sujeitas a um controlo de viabilidade técnica e organizacional por parte da SAP. A SAP e
o Cliente implementarão todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias para cumprir os requisitos da legislação
aplicável sobre protecção de dados, para proteger dados pessoais contra utilização incorrecta.
13.2
Na medida em que são processados dados pessoais do Cliente, a SAP deverá obrigar os funcionários responsáveis pelo
processamentos dos dados do Cliente a cumprirem as normas relativas à protecção de dados e ao segredo dos dados, de
acordo com a legislação aplicável.
13.3
A SAP está autorizada a contratar subcontratados para o processamento de dados pessoais, no limite necessário para o
cumprimento das suas obrigações contratuais ao abrigo deste Acordo. A SAP deverá obrigar os respectivos subcontratados a
obedecer a todas as normas relevantes sobre protecção de dados. Caso o subcontratado se encontre fora da UE, a SAP
deverá providenciar um nível de protecção de dados considerado adequado ao abrigo das regulamentações da UE sobre
protecção de dados.
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13.4

O Cliente assegura que nenhum requisito legal da parte do Cliente impedirá a SAP de cumprir as suas obrigações contratuais
ao abrigo deste Acordo, em conformidade com a legislação aplicável. Isto inclui, nomeadamente, garantir que todos os
indivíduos envolvidos declararam previamente o seu consentimento a respeito de um possível processamento de dados
pessoais.

Artigo 14
Disposições Gerais
14.1
É intenção das partes que, no caso de qualquer uma ou mais de uma das disposições presentes neste Acordo ser
considerada inválida ou não aplicável em qualquer aspecto, tal falta de validade ou de aplicação não deverá afectar as
restantes disposições deste Acordo e este Acordo deverá ser interpretado como se tal disposição inválida ou não aplicável
nunca tivesse constado do mesmo.
14.2
Se qualquer das parte renunciar a uma qualquer violação de qualquer disposição deste Acordo, não será considerada como
tendo renunciado a qualquer violação anterior ou posterior da mesma ou de outra disposição deste Acordo.
14.3
Um Formulário de Encomenda pode ser assinado em duas contrapartes, sendo cada uma das quais considerada original e
constituindo em conjunto um único Formulário de Encomenda.
14.4
O Serviço, Documentação e outros materiais da SAP estão sujeitos à legislação de controlo de exportação de vários países,
incluindo mas não se limitando à legislação dos Estados Unidos da América e da Alemanha. O Cliente aceita que não
apresentará o Serviço, a Documentação ou outros materiais da SAP a qualquer agência governamental para considerações
de licenciamento ou outra aprovação regulamentar, sem consentimento prévio por escrito da SAP, e não exportará o Serviço,
a Documentação e materiais da SAP para países, pessoas ou entidades proibidas por tal legislação. O Cliente será também
responsável pelo cumprimento de todas as regulamentações governamentais aplicáveis do país onde o Cliente está registado
e de quaisquer países estrangeiros, relativamente à utilização do Serviço, da Documentação ou de outros materiais da SAP,
por parte do Cliente e/ou suas Filiais.
14.5
Este Acordo será regulado e interpretado ao abrigo da legislação da República da África do Sul. Na eventualidade de
existirem conflitos entre a legislação, normas e regulamentações estrangeiras e as normas e regulamentações da África do
Sul, a legislação, normas e regulamentações da África do Sul serão prevalecentes. O Cliente deverá iniciar uma
fundamentação para quaisquer reclamações que advenham de ou se relacionem com este Acordo e respectiva matéria num
prazo de um (1) ano a partir da data em que o Cliente tomou conhecimento, ou deveria ter tomado conhecimento após
investigação razoável, dos factos que originaram as reclamações.
14.6
Todos os avisos ou relatórios que sejam necessários ou que possam ser fornecidos a respeito deste Acordo deverão ser
elaborados por escrito e serão considerados devidamente efectuados quando entregues nos respectivos departamentos
executivos da SAP e do Cliente, nos endereços definidos no preâmbulo destes Termos e Condições Gerais, de qualquer
Formulário de Encomenda ou formulário de registo. Quando no Artigo 14.6 ou em qualquer outra parte deste Acordo for
requerida a forma escrita, esse requisito pode ser cumprido por transmissão por fax, troca de correspondência ou outra forma
escrita.
14.7
Qualquer atraso ou não execução de qualquer disposição deste Acordo (além das relativas ao pagamento de montantes
devidos abaixo mencionadas), originado por condições que se encontram para além do controlo razoável da parte
executante, não constituem uma violação deste Acordo e o tempo para a execução de tal disposição, se existir, será
considerado como tendo sido ampliado por um período igual à duração das condições que impedem a execução.
14.8
Este Acordo constitui a declaração completa e exclusiva do acordo entre a SAP e o Cliente e quaisquer representações,
discussões e documentos escritos anteriores estão englobados no mesmo e são substituídos por este Acordo. Este Acordo
só pode ser alterado por escrito e assinado por ambas as partes. Este Acordo será prevalecente sobre quaisquer termos e
condições adicionais, contraditórios ou inconsistentes que possam surgir em qualquer ordem de compra ou outro documento
facultado pelo Cliente à SAP. Este Acordo será prevalecente sobre quaisquer termos e condições adicionais, contraditórios
ou inconsistentes que possam surgir em qualquer acordo de utilizador final online (clicando um botão no site ou simplesmente
visitando o mesmo) e incluído no Serviço (com excepção de acordos de utilizador final que regulam produtos e serviços de
terceiros). As assinaturas enviadas por meios electrónicos (por fax ou digitalizadas e enviadas por e-mail) serão
consideradas assinaturas originais. Este Acordo não pode ser cedido ou transferido, totalmente ou em parte, incluindo por
efeito da lei, com a excepção de a SAP poder ceder este Acordo a qualquer filial da SAP ou a uma entidade que adquira
todas ou uma parte substancial das acções e activos da SAP ou da sua filial. A SAP pode, a título próprio, subcontratar
partes do Serviço a terceiros.
14.9
A seguinte ordem de precedência será aplicada na eventualidade da existência de conflitos ou inconsistências entre as
disposições dos componentes deste Acordo: (i) o Formulário de Encomenda; (ii) os anexos, exposições e apêndices do
Formulário de Encomenda; (iii) e estes Termos e Condições Gerais.
14.10 O Cliente compreende e aceita que os Serviços podem incluir comunicações tais como anúncios de serviço e mensagens
administrativas da SAP ou de parceiros da SAP. O Cliente não poderá optar por não receber estes anúncios de serviço e
mensagens administrativas enquanto utilizar o Site e os Serviços e até o Cliente enviar à SAP um aviso específico, por
escrito, solicitando a rescisão da sua subscrição e a eliminação dos dados detalhados do Cliente do Site e de qualquer lista
de endereços.
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