CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE UTILIZADOR FINAL (ENTRE A SAP E O UTILIZADOR FINAL
INDIRECTO) (“EULA”)

1.

DEFINIÇÕES.

1.1
“Formulário de Aceitação” designa o Formulário de Aceitação para o Contrato de Licenciamento de Utilizador Final (entre a
SAP e o Utilizador Final Indirecto), tal como aplicável a este EULA, de acordo com instruções da SAP ou do Partner.
1.2
“Add-on” designa qualquer desenvolvimento que adicione uma funcionalidade nova e independente, (incluindo quaisquer
componentes funcionais novos para processos empresariais não disponibilizados pelo Software), e que se liga e/ou comunica através
de interfaces de programas de aplicação ou user exits divulgados pela SAP.
1.3
“Contrato” designa o Formulário de Encomenda de Software ou o Formulário de Aceitação, consoante o caso, este EULA e o
Anexo dos Direitos de Utilização do Software.
1.4 “API” designa as interfaces de programação de aplicações da SAP, bem como outro código da SAP que permita que outros
produtos de software comuniquem com ou se liguem ao Software da SAP (por exemplo, SAP Enterprise Services, BAPIs, IDocs, RFCs
e ABAP ou outros user exits) fornecidos ao abrigo do Contrato.
1.5
“Filial” designa qualquer entidade jurídica no Território, na qual o Licenciado, directa ou indirectamente, detém mais de
cinquenta por cento (50%) das acções ou dos direitos de voto. Qualquer entidade nas referidas condições será considerada uma
Filial, apenas enquanto se mantiver essa participação no capital.
1.6
“Parceiro de Negócios” designa uma entidade jurídica, tal como clientes, distribuidores e/ou fornecedores do Licenciado, que
requeira acesso ao Software, devendo tal acesso encontrar-se relacionado com operações empresariais internas do Licenciado.
1.7
“Informação Confidencial” designa, no que diz respeito à SAP, quaisquer informações que esta última proteja contra a livre
divulgação a terceiros, incluindo, nomeadamente: (a) o Software, a Documentação e outros Materiais da SAP, incluindo
nomeadamente, as seguintes informações relativas ao Software: (i) software informático (códigos fonte e de objecto), técnicas e
conceitos de programação, métodos de processamento, design de sistemas incorporados no Software; (ii) resultados de benchmark,
manuais, listagens de programas, estruturas de dados, fluxogramas, diagramas lógicos, especificações funcionais, formatos de
ficheiros; e (iii) descobertas, invenções, conceitos, designs, fluxogramas, documentação, especificações de produtos, especificações
de interfaces de programação de aplicações, técnicas e processos relativos ao Software; (b) investigação e desenvolvimento ou
investigações da SAP; (c) ofertas de produtos, partners de conteúdo, definição 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
(cujas informações sejam fornecidas à SAP ao abrigo de uma obrigação de confidencialidade para com esses terceiros).
Relativamente ao Licenciado, “Informação Confidencial” designa quaisquer informações protegidas pelo Licenciado contra a livre
divulgação a terceiros e que, (i) caso apresentadas de forma tangível, o Licenciado identifique claramente como confidenciais ou
protegidas no momento da divulgação; e (ii) se apresentadas de forma intangível (incluindo divulgação oral ou visual), o Licenciado
identifique como sendo confidenciais ou protegidas no momento da divulgação, resuma a Informação Confidencial por escrito e
entregue tal resumo num prazo de trinta (30) dias a contar da data de tal divulgação.
1.8
“Documentação” designa a documentação da SAP fornecida ou disponibilizada ao Licenciado com o Software, ao abrigo do
presente Contrato.
1.9
“Utilizador Final” designa o Utilizador Final a quem o Software é licenciado ao abrigo deste Contrato, tal como identificado no
Formulário de Aceitação ou no Formulário de Encomenda de Software.
1.10 “Direitos de Propriedade Intelectual” designa patentes de qualquer tipo, direitos de design, modelos de utilidade ou outros
direitos de invenção semelhantes, direitos de autor, de direitos de imagens representativas, direitos de segredo comercial ou de base
de dados, marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviço e quaisquer outros direitos intangíveis de propriedade, incluindo
aplicações e registos relativos ao acima disposto, em qualquer país, decorrentes do direito legislado ou consuetudinário, ou por
contrato, e aperfeiçoados ou não, actualmente existentes ou futuramente apresentados, emitidos ou adquiridos.
1.11

“Licenciado” designa o Utilizador Final.

1.12 "Modificação" designa (i) uma alteração do código fonte ou dos metadados fornecidos; ou (ii) qualquer desenvolvimento
diferente de uma alteração do código fonte ou dos metadados fornecidos, que personalize, melhore ou modifique funcionalidades
existentes do Software, incluindo, designadamente, a criação de quaisquer interfaces de programa de aplicação novas ou interfaces
de utilizador alternativas, a ampliação das estruturas de dados da SAP ou outras alterações que utilizam ou incorporam Materiais da
SAP (definidos abaixo).
1.13 “Partner” designa a empresa que sublicencia as licenças de Software ao Utilizador Final, ao abrigo de um Contrato de SAP
PartnerEdge válido.
1.14

“SAP” designa SAP PORTUGAL, Sistemas, Aplicações e Produtos Informáticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
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1.15 “Materiais da SAP” designa quaisquer software, programas, ferramentas, sistemas, dados ou outros materiais disponibilizados
pela SAP ao Licenciado, durante a execução do presente Contrato (quer seja antes ou depois da data de celebração deste Contrato),
nomeadamente o Software e Documentação, bem como quaisquer informações, materiais ou feedback fornecidos pelo Licenciado à
SAP relativamente ao Software e à Documentação.
1.16 "Software" designa (i) todos os produtos de software licenciados ao Licenciado ao abrigo deste Contrato, tal como especificado
no Formulário de Encomenda de Software ou no Formulário de Aceitação, todos eles desenvolvidos pela ou para a SAP, SAP AG,
Business Objects Software Limited e/ou outras empresas afiliadas e entregue ao Licenciado; (ii) quaisquer novas versões dos
mesmos, disponibilizadas através do envio sem restrições, de acordo com o respectivo contrato de suporte e (iii) quaisquer cópias
completas ou parciais do acima mencionado.
1.17 “Formulário de Encomenda de Software” designa, se e tal como aplicável, de acordo com as instruções da SAP ou do Partner,
o formulário de encomenda para o Software, incluindo informações sobre o Software, Manutenção SAP, taxas e outras informações
necessárias para a entrega desses itens ao Licenciado, que podem ser fornecidas pelo Partner.
1.18 “Anexo dos Direitos de Utilização do Software” designa o Anexo dos Direitos de Utilização do Software em vigor no momento da
celebração do Formulário de Encomenda de Software ou do Formulário de Aceitação, e que se encontra em:
www.sap.com/company/legal
1.19 "Território" designa o território definido no Formulário de Encomenda de Software ou no Formulário de Aceitação ou, se tal
documento não existir, o território onde o Partner tem autorização para sublicenciar.
1.20 “Software de Terceiros” designa (i) todos os produtos de software e conteúdo licenciados ao Licenciado ao abrigo deste
Contrato, tal como especificado no Formulário de Encomenda de Software ou no Formulário de Aceitação, todos eles desenvolvidos
por empresas diferentes da SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited e/ou qualquer uma das respectivas empresas afiliadas e
entregue ao Licenciado; (ii) quaisquer novas versões dos mesmos, disponibilizadas através do envio sem restrições, de acordo com
um serviço de suporte da SAP; e (iii) quaisquer cópias completas ou parciais do acima mencionado.
1.21 "Utilização" designa activar as capacidades de processamento do Software, carregar, executar, aceder, empregar o Software,
ou visualizar informações resultantes dessas capacidades.
2.

CONCESSÃO DE LICENÇA.

2.1

Licença.

2.1.1
Sujeita ao cumprimento por parte do Licenciado de todos os termos e condições deste Contrato, a SAP concede ao
Licenciado uma licença não exclusiva e perpétua (excepto para licenças baseadas em subscrição) de Utilização do Software, da
Documentação e de outros Materiais da SAP, em locais especificados no Território, para executar as operações empresariais internas
do Licenciado e respectivas Filiais (incluindo cópia de segurança de clientes e recuperação passiva em caso de desastre) e para
fornecer formação interna e testes para essas operações empresariais internas, a menos que rescindido de acordo com a Secção 5
deste Contrato. Esta licença não permite ao Licenciado: (i) utilizar os Materiais da SAP para prestar serviços a terceiros (por
exemplo, subcontratação de processos empresariais, aplicações de escritório de serviços ou formação de terceiros) que não sejam
Filiais (conforme o estipulado na Secção 2.2); (ii) alugar, emprestar, sublicenciar ou distribuir, por qualquer outra forma, os
Materiais da SAP, com excepção da distribuição às Filiais (conforme o disposto na Secção 2.2); (iii) distribuir ou publicar código(s)chave; (iv) fazer qualquer Utilização ou realizar qualquer acção relativa aos Materiais da SAP, que não seja expressamente permitida
em cumprimento dos termos deste Contrato; (v) utilizar componentes de Software diferentes dos especificamente identificados no
Formulário de Encomenda de Software ou no Formulário de Aceitação, mesmo que seja tecnicamente possível ao Licenciado aceder a
outros componentes de Software. Os Parceiros de Negócios só podem Utilizar o Software através de acesso em ecrã e somente em
conjunto com a Utilização do Licenciado, não podendo, assim, Utilizar o Software para a execução de quaisquer operações
empresariais próprias. A Utilização das Definições SAP Enterprise Service está limitada à Utilização dessas definições para chamar
e/ou receber directamente o SAP Enterprise Service correspondente que essas definições descrevem.
2.1.2 O Licenciado concorda instalar o Software apenas em dispositivos de tecnologia de informação (por exemplo, discos rígidos ou
unidades de processamento central) identificados pelo Licenciado ao abrigo deste Contrato que tenham sido previamente aprovados
pela SAP, por escrito, ou de outra forma divulgados ao público como adequados para Utilização ou interoperação com o Software (a
“Unidade Nomeada”) e que se localizem nas instalações do Licenciado e se encontrem na sua posse directa. Sempre que a SAP o
tenha aceite por escrito, os dispositivos de tecnologia de informação também podem estar localizados nas instalações de uma Filial e
encontrar-se na posse directa dessa Filial. O Licenciado tem que deter as licenças necessárias conforme estipulado nos Termos de
Utilização para quaisquer indivíduos que Utilizem o Software, incluindo funcionários ou agentes de Filiais e Parceiros de Negócios. A
Utilização pode ocorrer por meio de uma interface fornecida com ou integrada no Software, de uma interface de um Licenciado ou de
um terceiro ou por meio de qualquer sistema intermediário. Na eventualidade de o Licenciado receber um Software licenciado que
venha substituir um outro anteriormente licenciado, os direitos ao abrigo deste Contrato, naquilo que diz respeito ao Software
licenciado anteriormente, deverão cessar assim que for implementado o Software de substituição para Utilização em sistemas
produtivos. Nesse momento, o Licenciado deverá cumprir o estipulado na Secção 5.2 deste Contrato no que respeita ao Software
licenciado anteriormente.
2.1.3
Os termos e condições deste Contrato relativos a “Software” aplicam-se a Software de Terceiros, salvo indicação
contrária estipulada no Anexo dos Direitos de Utilização de Software.
2.2
Utilização por parte de uma Filial. A Utilização do Software, da Documentação ou de outros Materiais da SAP por parte de
uma Filial para executar as respectivas operações empresariais internas, tal como permitido pela Secção 2.1.1, está sujeita ao
seguinte: (i) a Filial aceita estar vinculada pelos termos aqui definidos; e (ii) uma violação deste Contrato por parte da Filial será
considerada como uma violação por parte do Licenciado, ao abrigo do aqui disposto. Caso o Licenciado possua uma filial ou uma
subsidiária com um contrato separado para licenças de software e/ou serviços de suporte da SAP com a SAP AG, qualquer filial da
SAP AG (incluindo a SAP) ou qualquer outro distribuidor de software SAP, o Software não será utilizado para executar operações
empresariais dessa filial ou subsidiária e essa filial ou subsidiária não receberá quaisquer serviços de suporte ao abrigo deste
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Contrato, mesmo que esse contrato separado tenha caducado ou tenha sido denunciado, salvo acordado em contrário, por escrito,
pelas partes.
3.
VERIFICAÇÃO. A SAP será autorizada a auditar (pelo menos uma vez por ano e de acordo com os seus procedimentos
padrão, que podem incluir auditoria presencial e/ou remota) a utilização dos seus Materiais. O Licenciado deverá cooperar, na
medida do razoável, na realização dessas auditorias. Na eventualidade de uma auditoria revelar que (i) o Licenciado não efectuou a
totalidade do pagamento à SAP relativamente às taxas de licenciamento e/ou taxas de Manutenção SAP e/ou (ii) que o Licenciado
utilizou o Software para além das quantidades ou níveis de licença definidos no Formulário de Encomenda do Software ou no
Formulário de Aceitação, o Licenciado regularizará o pagamento da totalidade das taxas e/ou dessa utilização em excesso com base
na Lista de Preços e Condições, Software e Suporte da SAP que regula a utilização e que está em vigor no momento da auditoria. O
Licenciado celebrará também um Formulário de Encomenda de Software ou um Formulário de Aceitação adicionais, de acordo com os
termos deste Contrato para reflectir o licenciamento necessário de quaisquer quantidades ou níveis adicionais. Na eventualidade de
os resultados da auditoria indicarem uma utilização em excesso das quantidades e níveis licenciados, os custos suportados pela SAP,
na medida do razoável, com a realização da auditoria serão pagos pelo Licenciado. A SAP reserva-se o direito de intentar as acções
judiciais adequadas, relativamente ao não pagamento por parte do Licenciado da totalidade das taxas de Licenciamento ou de
Manutenção SAP e à utilização em excesso das quantidades ou níveis licenciados. A SAP pode delegar no Partner ou solicitar-lhe que
execute qualquer um dos direitos listados nesta Secção.
4.

PREÇO E PAGAMENTO.

4.1
Taxas. O Licenciado pagará ao Partner todas as taxas de licenciamento do Software. Nos casos de entrega em formato
electrónico, a SAP disponibiliza o Software para download a partir de uma rede, a seu encargo, e o Licenciado é responsável pelo
custo do download do Software.
5.

PERÍODO DE VIGÊNCIA.

5.1.
Período de Vigência. O presente Contrato e a licença aqui concedida entrarão em vigor na data de entrega, a menos que
disposto em contrário na data de entrada em vigor do Formulário de Aceitação, permanecendo em vigor a menos que sejam
denunciados com base no disposto em seguida, consoante o que ocorra mais cedo: (i) trinta dias após o Licenciado notificar a SAP,
por escrito, da sua intenção em denunciar este Contrato, por qualquer motivo, mas apenas após o pagamento ao Partner de todas as
taxas de licenciamento então vencidas e devidas; (ii) trinta dias após a SAP notificar o Licenciado de uma violação grave, por parte
deste último, de qualquer disposição do Contrato (para além da violação por parte do Licenciado das respectivas obrigações no
âmbito das Secções 6, 10 ou 11, cuja violação resultará em denúncia imediata), incluindo um atraso superior a trinta dias no
pagamento por parte do Licenciado de qualquer montante devido ao Partner, a menos que o Licenciado tenha sanado tal violação
durante esse período de trinta dias; (iii) imediatamente, caso o Licenciado declare falência, se torne insolvente ou faça uma cessão
de bens aos credores. Para efeitos de esclarecimento, a denúncia do Contrato aplicar-se-á a todas as licenças que se encontrem
abrangidas pelo Contrato, respectivos apêndices, anexos, adendas e documentos de encomenda, não se aceitando, por conseguinte,
a denúncia parcial do Contrato, respectivos apêndices, anexos, adendas, documentos de encomenda, por parte do Licenciado.
5.2
Deveres de Fim do Período de Vigência. Aquando da denúncia do presente Contrato, o Licenciado e suas Filiais cessarão
imediatamente a Utilização de todos os Materiais e Informação Confidencial da SAP. No prazo de trinta (30) dias após qualquer
denúncia, o Licenciado deverá destruir irrecuperavelmente ou, a pedido da SAP, entregar à SAP todas as cópias dos Materiais da SAP
e da Informação Confidencial sob qualquer forma, excepto na medida em que seja legalmente exigido que sejam mantidos por um
período mais prolongado, caso em que tal devolução ou destruição ocorrerá no fim de tal período. O Licenciado tem de confirmar à
SAP, por escrito, que cumpriu as suas obrigações ao abrigo deste Secção 5.2. e que aceita confirmar por escrito que ele e todas as
respectivas Filiais realizaram as acções acima descritas. As Secções 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.8 continuarão
em vigor após a denúncia do Contrato. No caso de qualquer denúncia, o Licenciado não terá direito a qualquer devolução de
qualquer pagamento efectuado pelo Licenciado. A denúncia não exonera o Licenciado das suas obrigações de pagamento das taxas
que permaneçam por pagar.
6.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

6.1
Reserva de Direitos. Sem prejuízo dos direitos expressamente concedidos ao Licenciado na Secção 2 e 6.3 deste Contrato, os
Materiais da SAP e todos os Direitos de Propriedade Intelectual aos mesmos associados, são propriedade única e exclusiva da SAP,
SAP AG (a empresa-mãe da SAP) ou dos respectivos licenciantes. Com excepção dos direitos estabelecidos na Secção 6.3, o
Licenciado não pode modificar nem de outra forma realizar trabalhos derivados do Software. Quaisquer trabalhos não autorizados
desenvolvidos pelo Licenciado e quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual neles incorporados, serão propriedade única e
exclusiva da SAP ou da SAP AG.
6.2
Protecção de Direitos. A menos que tais direitos sejam irrenunciáveis por lei, o Licenciado não poderá de forma alguma
copiar, traduzir, desmontar ou descompilar, nem criar ou tentar criar o código fonte a partir do código de objecto do Software. É
proibido efectuar engenharia inversa do Software e de outros Materiais da SAP. O Licenciado pode fazer cópias de segurança de
dados, de acordo com as boas práticas de tecnologia de informação, criando, para esse efeito, as necessárias cópias de segurança do
Software. As cópias de segurança em discos transportáveis ou outros suportes de dados terão de ser marcadas como cópias de
segurança e incluir a mesma declaração de direitos de autor e de marca que os discos ou outros suportes de dados originais. O
Licenciado não pode alterar ou remover as declarações de direitos de autor e de marca da SAP.

6.3

Modificações/Add-ons.

6.3.1 Sujeito ao cumprimento, por parte do Licenciado, dos termos e condições deste Contrato, aquele pode efectuar Modificações
e/ou Add-ons ao Software, para além da respectiva Utilização permitida ao abrigo deste Contrato, e será autorizado a utilizar as
Modificações e Add-ons com o Software, de acordo com a concessão da Licença para o Software, definida na Secção 2.1.1(a) deste
Contrato. O Licenciado deve cumprir o procedimento de registo da SAP antes de realizar Modificações ou Add-ons. Todas as
Modificações e todos os direitos a elas associados serão propriedade única e exclusiva da SAP e da SAP AG. Todos os Add-ons
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desenvolvidos pela SAP (seja independentemente ou em conjunto com o Licenciado) e todos os direitos a eles associados serão
propriedade única e exclusiva da SAP e da SAP AG. O Licenciado compromete-se a executar os documentos que sejam
razoavelmente necessários para assegurar os direitos da SAP, no que respeita ao acima disposto. Todos os Add-ons desenvolvidos
por ou em nome do Licenciado sem a participação da SAP (“Add-on do Licenciado”), e todos os direitos com eles associados, serão
propriedade única e exclusiva do Licenciado e estão sujeitos aos direitos da SAP no e relativamente ao Software, desde que o
Licenciado não comercialize, venda, distribua, licencie, sublicencie, transfira, ceda ou de outra forma aliene tais Add-ons do
Licenciado. A SAP retém o direito de desenvolver, de forma independente, as suas próprias Modificações ou Add-ons ao Software e
o Licenciado aceita não tomar quaisquer medidas que possam limitar a venda, cedência, licenciamento ou utilização por parte da SAP
do respectivo Software ou Modificações ou Add-ons ao mesmo.
6.3.2 Qualquer Modificação desenvolvida por ou em nome do Licenciado sem a participação da SAP, ou Add-on do Licenciado não
pode (e sujeito a outras restrições aqui definidas): permitir que se ignore ou contorne qualquer uma das restrições estabelecidas
neste Contrato e/ou fornecer ao Licenciado acesso ao Software para o qual o Licenciado não está directamente licenciado; nem
permitir a extracção de dados em massa ou de metadados do Software para qualquer software não-SAP, incluindo a utilização,
gravação de modificação ou outro processamento de dados no software não-SAP; comprometer, degradar, reduzir, de forma
injustificada, o desempenho ou a segurança do Software; prestar ou fornecer quaisquer informações relativas aos termos de
licenciamento do software da SAP, do Software ou quaisquer outras informações relativas aos produtos da SAP.6.3.3 O Licenciado
compromete-se, em seu próprio nome e no dos seus sucessores e cessionários, a não fazer valer, contra a SAP ou suas empresas
afiliadas ou respectivos licenciantes, distribuidores, fornecedores, partnerss comerciais e clientes, quaisquer direitos em quaisquer
Modificações desenvolvidas por ou em nome do Licenciado, sem a participação da SAP, em Add-ons do Licenciado ou em qualquer
outra funcionalidade do Software da SAP acedida por essas Modificações desenvolvidas por ou em nome do Licenciado, sem a
participação da SAP, ou pelo Add-on do Licenciado.
7.
GARANTIA DE DESEMPENHO.
7.1
Garantia. A SAP garante que o Software cumprirá substancialmente as especificações incluídas na Documentação durante
seis meses após a entrega. A garantia não se aplica: (i) se o Software não for utilizado de acordo com a Documentação; ou (ii) se o
defeito for causado por uma Modificação ou um Add-on (com excepção de uma Modificação ou Add-on efectuada pela SAP e que seja
fornecida através da Manutenção SAP ou ao abrigo da garantia), pelo Licenciado ou por software de terceiros. A SAP não garante
que o Software funcionará ininterruptamente ou que não comporte pequenas falhas ou erros, que não afectem materialmente o
respectivo desempenho, ou que as aplicações contidas no Software estejam concebidas para satisfazer todas as necessidades
empresariais do Licenciado. Desde que o Licenciado notifique a SAP, por escrito, com uma descrição específica da não-conformidade
do Software durante o período de garantia e que a SAP valide a existência dessa não-conformidade, a SAP poderá optar por: a)
reparar ou substituir o Software não-conforme, ou b) reembolsar as taxas de licenciamento pagas relativas ao Software nãoconforme em questão, em troca da devolução desse Software não-conforme. Este é o único e exclusivo recurso do Licenciado ao
abrigo desta garantia.
7.2
Exoneração Expressa de Responsabilidade. A SAP e seus licenciantes rejeitam todas as outras garantias expressas ou
implícitas, incluindo, nomeadamente, quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação para um determinado efeito
excepto na medida em que quaisquer garantias implícitas por lei não possam ser validamente renunciadas.
8.

INDEMNIZAÇÃO.

8.1 Violação e Defesa do Licenciado. A SAP defenderá o Licenciado em relação a qualquer reivindicação empreendida por terceiros
contra o Licenciado, no Território, que aleguem que a Utilização do Software por parte do Licenciado, de acordo com os termos e
condições deste Contrato, constitui uma violação ou apropriação indevida directa de pedido(s) de patente, direitos de autor ou
direitos de segredo comercial, e pagará os danos atribuídos em definitivo ao Licenciado (ou o montante de qualquer acordo aceite
pela SAP) relativamente a tais reclamações. Esta obrigação da SAP não se aplicará caso a alegada violação ou apropriação indevida
resulte de Utilização do Software em conjunto com qualquer outro software, de uma máquina diferente da Unidade Designada, da
não-utilização de uma actualização fornecida pela SAP, caso essa violação ou apropriação indevida pudesse ter sido evitada através
da utilização da actualização, ou de actividades não licenciadas. Esta obrigação da SAP também não será aplicável caso o Licenciado
não a notifique atempadamente, por escrito, relativamente a tal reclamação. A SAP está autorizada a controlar totalmente a defesa
e qualquer acordo relativo a tal reclamação, desde que esse acordo não inclua uma obrigação financeira para o Licenciado. Na
eventualidade de o Licenciado recusar a defesa oferecida pela SAP, ou de qualquer outro modo não conceder ao defensor designado
pela SAP total controlo da defesa, o Licenciado renuncia às obrigações da SAP, de acordo com o disposto nesta Secção 8.1. O
Licenciado deverá cooperar totalmente na defesa de tal reclamação, podendo ser representado, a seu próprio encargo, por um
defensor aceite pela SAP. A SAP reserva-se expressamente o direito de cessar a defesa de quaisquer reclamações, no caso de o
Software já não infringir ou se apropriar, indevida e alegadamente, dos direitos de terceiros, ou caso se considere que o Software
não infringe nem se apropria indevidamente dos direitos de terceiros. A SAP pode chegar a acordo sobre qualquer reclamação, numa
base que exija que substitua o Software por programas alternativos substancialmente equivalentes e não ilícitos e documentação de
acompanhamento. O Licenciado não tomará quaisquer medidas em resposta a qualquer violação ou apropriação indevida, ou
alegada violação ou apropriação indevida do Software que seja prejudicial aos direitos da SAP.
8.2
As disposições desta secção 8 definem a única, exclusiva e total responsabilidade da SAP e seus licenciantes em relação ao
licenciado, constituindo o único recurso do licenciado relativamente à violação ou apropriação indevida de direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
9.
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE.
9.1
Isenção de Responsabilidade. A SAP e respectivos licenciantes não serão responsáveis ao abrigo deste Contrato, (i) se o
Software não for utilizado de acordo com a Documentação; ou (ii) se o defeito ou responsabilidade for causado pelo Licenciado, por
uma Modificação ou Add-on (diferente de uma Modificação ou Add-on efectuados pela SAP e fornecidos através de um serviço de
suporte da SAP ou ao abrigo da garantia) ou por software de terceiros. A SAP e respectivos licenciantes não serão responsáveis por
quaisquer reclamações ou dados decorrentes de uma utilização inerentemente perigosa do Software e/ou de Software de Terceiros,
licenciados ao abrigo deste Contrato.
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9.2
Exclusão de Danos; Limitação de Responsabilidade. Independentemente de qualquer disposição em contrário aqui incluída,
excepto no que respeite a danos resultantes de utilização não autorizada, ou divulgação de informação confidencial, ou morte ou
danos pessoais, decorrentes de negligência grosseira ou de conduta dolosa por qualquer uma das partes, sob nenhuma circunstância
e independentemente da natureza de qualquer reclamação, será a SAP, seus licenciantes ou o licenciado, responsável perante
qualquer das partes ou qualquer outra pessoa ou entidade, por um montante de danos superior às taxas de licenciamento pagas pelo
software que seja causador directo dos danos, ou será responsável pelo pagamento de qualquer outro montante, referente,
designadamente à perda de activos ou de lucros empresariais, à interrupção do trabalho, à perda de dados, à falha ou avaria
informática, a honorários de advogados, a custas judiciais, ou a juros. As disposições deste Contrato distribuem os riscos entre a
SAP e o Licenciado. As taxas de licenciamento reflectem esta atribuição de risco e as limitações de responsabilidade aqui
estabelecidas.
10.

CONFIDENCIALIDADE

10.1. Utilização de Informação Confidencial. A Informação Confidencial não poderá ser reproduzida, sob qualquer forma, com
excepção daquela que possa vir a ser necessária para a boa execução do presente Contrato. Qualquer reprodução da Informação
Confidencial da outra parte permanecerá na esfera jurídica da parte divulgadora e deverá conter todos os avisos e escritos sobre
confidencialidade e propriedade que constam do original. No que se refere à Informação Confidencial da outra parte, cada parte: (a)
deverá tomar todas as Medidas Razoáveis (definidas abaixo) para manter toda a Informação Confidencial estritamente confidencial;
e (b) não divulgará qualquer Informação Confidencial da outra parte a quaisquer indivíduos, com excepção dos indivíduos que
estejam de boa fé e cujo acesso é necessário para lhes permitir exercer os respectivos direitos ao abrigo do Contrato. No sentido
aqui utilizado, “Medidas Razoáveis” designa 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 Contrato estará sujeita às protecções concedidas no mesmo.
10.2 Excepções. 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 da parte divulgadora, 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 Contrato; (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.
10.3 Termos e Condições Confidenciais; Publicidade. O Licenciado não divulgará os termos e condições deste Contrato a quaisquer
terceiros. 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 dos casos em que o Licenciado aceite que a SAP possa utilizar o
nome do Licenciado em listagens de clientes ou, em determinadas situações por mútuo acordo das partes, como parte dos esforços
de marketing da SAP (incluindo nomeadamente contactos de referência e histórias, comunicados de imprensa, visitas ao site,
participação no SAPPHIRE). A SAP envidará todos os esforços razoáveis para evitar que actividades de referência interfiram de
forma inconveniente no negócio do Licenciado.
11.
CEDÊNCIA. O Licenciado não pode, sem consentimento prévio por escrito da SAP, ceder, delegar, prometer ou de outro modo
transferir este Contrato, ou quaisquer direitos ou obrigações ao abrigo do mesmo, ou os Materiais da SAP ou Informação Confidencial
da SAP a qualquer outra parte. A SAP pode ceder este Contrato a qualquer uma das suas Filiais.
12.

DADOS PESSOAIS.

12.1
Cada um das partes reconhece e aceita que a outra irá tratar os dados de carácter pessoal das pessoas designadas no
Contrato, de forma a respeitar integralmente os direitos e garantias dos titulares dos dados. Cada uma das partes, como responsável
pelo tratamento desses dados pessoais, garante o exercício dos direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição, nos
termos estabelecidos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro - Lei de Protecção de Dados (LPD), relativa à protecção de dados pessoais,
na morada indicada no início do presente Contrato.
12.2
Devido à natureza dos serviços, a SAP pode aceder a ficheiros do Licenciado que contenham dados de carácter pessoal,
comprometendo-se a respeitar o disposto na Lei de Protecção de Dados (LPD), designadamente nos 5.º, 6.º e 17.º da LPD.
12.3

A SAP deverá, ainda:

a)
Tratar os dados pessoais de acordo com as instruções do Licenciado e a não aplicar ou utilizar os mesmos para fins distintos
dos presente Contrato, nem sequer cedê-los para sua manutenção a outras pessoas;
b)

Guardar segredo profissional a respeito dos mesmos, ainda que terminadas as suas relações com o Licenciado;

c)
Cumprida a prestação contratual, destruir ou devolver ao Licenciado, todos os dados de carácter pessoal tratados, tal como
qualquer suporte ou documento em que conste algum dado de carácter pessoal.
12.4
O Licenciado afirma e garante que os dados pessoais contidos nos seus ficheiros foram recolhidos de acordo com o
estabelecido na LPD, e que foram cumpridas todas as obrigações estabelecidas na referida Lei. A SAP fica exonerada de toda e
qualquer responsabilidade que possa surgir, em caso de reclamação por incumprimento do anteriormente garantido pelo Licenciado.
No caso de ser declarada a responsabilidade da SAP, através de procedimento judicial, administrativo ou arbitral, o Licenciado fica
obrigado a indemnizar a SAP pelos danos e prejuízos que resultem do incumprimento no disposto no presente número.

13.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

13.1 Divisibilidade. As partes estipulam que, no caso de uma ou mais disposições incluídas no presente Contrato serem declaradas
inválidas ou não aplicáveis, esse facto não deverá afectar as restantes disposições do Contrato, sendo este Contrato considerado
como se tal disposição inválida ou não aplicável nunca tivesse feito parte do mesmo.
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13.2 Não-renúncia. Se qualquer uma das partes renunciar a qualquer violação de qualquer disposição deste Contrato, tal não
poderá ser entendido como tendo renunciado a qualquer violação anterior ou posterior da mesma ou de outra disposição deste
Contrato.
13.3 Cópias. O presente Contrato será assinado em duas cópias, sendo cada uma dessas cópias considerada original e constituindo
em conjunto um único Contrato.
13.4 Questões Regulamentares. O Software, Documentação e Materiais da SAP estão sujeitos à legislação de controlo de
exportação de vários países nomeadamente à legislação dos Estados Unidos da América e da Alemanha. O Licenciado aceita que não
apresentará o Software, a Documentação ou outros Materiais da SAP a qualquer agência governamental para efeitos de
homologação ou outra aprovação regulamentar, sem consentimento prévio por escrito da SAP, e não exportará o Software, a
Documentação e Materiais da SAP para países, pessoas ou entidades proibidas por tal legislação.
O Licenciado será também
responsável pelo cumprimento de todas as regulamentações governamentais aplicáveis ao país onde o Licenciado está sedeado e de
quaisquer países estrangeiros, relativamente à utilização do Software, da Documentação ou de outros Materiais da SAP, por parte do
Licenciado e/ou suas Filiais.
13.5
Legislação Aplicável; Período de Limitações. Este Contrato e quaisquer reclamações decorrentes ou relativas a este
Contrato e respectiva matéria serão regulados e considerados ao abrigo da legislação de Portugal, sem referência aos seus conflitos
de princípios da lei. Na eventualidade de existirem conflitos entre a legislação, normas e regulamentações estrangeiras e a
legislação, normas e regulamentações de Portugal, a legislação, normas e regulamentações de Portugal serão prevalecentes. A
Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não será aplicável a este
Contrato. O Uniform Computer Information Transactions Act, tal como promulgado, não será aplicável. O Licenciado deverá iniciar
uma fundamentação para quaisquer reclamações que advenham de ou se relacionem com este Contrato e respectiva matéria num
prazo de um (1) ano a partir da data em que o Licenciado tomou conhecimento, ou deveria ter tomado conhecimento após
investigação razoável, dos factos que originaram as reclamações.
13.6 Avisos. Todos os avisos ou relatórios que sejam necessários ou que possam ser fornecidos a respeito deste Contrato deverão
ser elaborados por escrito e serão considerados devidamente efectuados quando entregues nos respectivos departamentos
executivos da SAP e do Licenciado, nos endereços originalmente definidos em qualquer Formulário de Encomenda de Software.
Quando nesta secção 13.6 ou em qualquer outra parte deste Contrato seja exigida a forma escrita, esse requisito pode ser cumprido
por transmissão por fax, troca de correspondência ou por qualquer outra forma escrita.
13.7 Força Maior. Qualquer atraso ou não execução de qualquer disposição deste Contrato (para além das relativas ao pagamento
de montantes devidos ao abrigo do aqui disposto), originado por circunstâncias que se encontram para além do controlo razoável da
parte executante, não constituirá uma violação deste Contrato, devendo o prazo para a execução de tal disposição, se existir, ser
tido como ampliado por um período igual à duração das condições que impedem a execução.
13.8 Totalidade do Contrato. Este Contrato constitui a declaração completa e exclusiva do contrato entre a SAP e o Licenciado e
quaisquer representações, discussões e documentos escritos anteriores estão englobados e são substituídos por este Contrato,
renunciando as partes a qualquer confiança nessas representações, discussões e documentos escritos.
Este Contrato pode ser
modificado apenas por um documento escrito assinado por ambas as partes. Este Contrato prevalecerá sobre quaisquer termos e
condições adicionais, contraditórios ou inconsistentes que possam constar de uma ordem de compra ou de outro documento
facultado pelo Licenciado à SAP. Este Contrato prevalecerá sobre quaisquer termos e condições adicionais, contraditórios ou
inconsistentes que possam constar de qualquer contrato de utilizador final online (clicando num botão no site ou simplesmente
visitando o mesmo) e incluído no Software. As assinaturas enviadas por meios electrónicos (por fax ou digitalizadas e enviadas por
e-mail) serão consideradas assinaturas originais.
13.9
Prevalência. A seguinte ordem de prevalência será aplicada na eventualidade da existência de conflitos ou inconsistências
entre as disposições do presente Contrato: (i) o Formulário de Aceitação; (ii) os Anexos; (iii) os Termos de Utilização; e (iv) o EULA;
e (v) o Formulário de Encomenda.
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