CONTRATO DE LICENCIAMENTO E COMPRA
1. Licenciamento.
(a). Geral. A EFI lhe confere licença de uso ou Acesso
a Software e Documentação limitada, pessoal, intransferível e não
exclusiva para os únicos fins especificados na Documentação.
Apenas você, seus empregados ou contratados independentes
autorizados, e seus usuários finais, conforme o caso, poderão usar
ou Acessar o Produto ou Documentação. O Software é licenciado,
não vendido. Você não possui direito de propriedade, expresso ou
tácito, ou quaisquer outros direitos com relação ao Software ou
Documentação além daqueles especificados neste Contrato. Você
não poderá re-licenciar, sublicenciar, copiar, modificar ou
aprimorar o Software, corrigir erros do Software, criar trabalhos
derivados com base no Software, descompilar, descriptografar,
realizar engenharia reversa ou desmontar o Software (inclusive
qualquer base de dados) ou Documentação, nem permitir que
qualquer terceiro o faça. Você não poderá alugar, arrendar,
emprestar ou de outra forma distribuir ou usar o Software ou
Documentação em qualquer acordo de time-sharing, acordo com
agência de serviços ou acordo similar, ou de qualquer forma
segundo a qual o Software ou Documentação, no todo ou em
parte, fique sujeito a qualquer Licença Excluída. Outros termos e
condições poderão ser previsto com relação a novos Produtos ou
atualização, lançamento ou upgrade.
(b). Licença Perpétua. Na hipótese de obtenção de
Licença perpétua, a Licença poderá ser revogada pela EFI se você
suspender a Manutenção do Software por dois (2) períodos anuais
consecutivos de Manutenção. Você poderá instalar apenas o
número de cópias do Software no Local do(s) Site(s) para os quais
foram obtidas a Licença de uso por você, seus empregados ou
contratados independentes autorizados. Você poderá fazer e reter
uma cópia adicional somente para fins de backup e poderá transferir
qualquer Local do Site mediante a obtenção do consentimento
prévio por escrito da EFI.
(c). Licença por Prazo Definido. Em caso de obtenção
de Licença por prazo definido, salvo especificação em contrário na
Documentação de Compra, a Vigência Inicial dessa Licença é de 3
(três) anos a partir da Data de Início. Se você não enviar uma
notificação por escrito sobre o término do prazo para a EFI pelo
menos 90 dias antes do fim da Vigência Inicial ou qualquer
Vigência da Renovação, o prazo será automaticamente renovado
às Taxas da EFI então em vigor. Apenas você, seus empregados
ou contratados independentes autorizados, e seus usuários finais,
conforme o caso, poderão Acessar o Produto, e somente com
relação ao seu negócio. Você é o único responsável por assegurar
que todos os lançamentos de dados sejam feitos de forma
tempestiva e precisa, de acordo com as suas exigências. Você
deverá indenizar a EFI quanto a qualquer responsabilização,
indenizações ou custos decorrentes dos dados lançados por você
ou seus usuários finais em seu nome.
(d). Materiais de Terceiros. Alguns materiais de
terceiros distribuídos com o Produto poderão estar sujeitos a
outros termos e condições, tipicamente encontrados em contrato
de licenciamento separado ou no arquivo “Leia-me” (“Read Me”)

fornecido com esses materiais de terceiros. A Licença não se aplica
a qualquer software de terceiros, salvo especificação neste
Contrato.
(e). Uso Não Autorizado. O PRODUTO PODERÁ
CONTER UMA CHAVE DA LICENÇA PARA IMPEDIR O
USO NÃO AUTORIZADO E A EFI PODERÁ EXECUTAR
OU DESATIVAR A CHAVE DA LICENÇA AO TÉRMINO
DE SUA LICENÇA. VOCÊ RECONHECE QUE A CHAVE
DA LICENÇA NÃO É UM VÍRUS E QUE A EXECUÇÃO OU
DESATIVAÇÃO DA CHAVE DA LICENÇA PODERÁ
TORNAR O PRODUTO OU PARTE DO PRODUTO
INOPERÁVEL.
SE A CHAVE DA LICENÇA FOR
EXECUTADA
OU
DESATIVADA
CONFORME
ESPECIFICADO NESTE CONTRATO, VOCÊ PODERÁ SER
OBRIGADO A EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DA
EFI ENTÃO EM VIGOR PARA REATIVAR O PRODUTO.

2. Instalação e Serviços Profissionais.
(a). Instalação. Salvo especificação na Documentação
de Compra, a instalação e implantação do Produto é sua
responsabilidade exclusiva. A EFI não é responsável pela
modificação do Produto para que ele funcione ou opere em
qualquer sistema de hardware, configuração ou plataforma
específicos ou juntamente com qualquer outro software.
(b). Serviços Profissionais. Você poderá adquirir os
Serviços Profissionais da EFI, e declarações de trabalho poderão
ser elaboradas para descrever de forma mais completa o escopo,
duração e/ou Taxas pelos Serviços Profissionais, que serão regidos
por este Contrato. Todos os Serviços Profissionais pré-pagos
deverão ser utilizados no período de 24 (vinte e quatro) meses da
Data de Início.
(c). Remuneração e Despesas. Os dias de Serviços
Profissionais no local baseiam-se em dias de oito horas de jornada.
Horas adicionais serão cobradas segundo as taxas da EFI então em
vigor, salvo previsão sobre taxa diferente mutuamente acordada. O
Cliente deverá reembolsar a EFI pelas despesas diretas razoáveis
(inclusive despesas de viagem, hospedagem e refeições) incorridas
com relação aos Serviços Profissionais prestados no local. O valor
dos Serviços Profissionais agendados e/ou realizados (i) fora do
horário comercial em dias úteis ou (ii) aos sábados corresponderá
a 150% do valor das Taxas pelos Serviços Profissionais da EFI
então em vigor. O valor dos Serviços Profissionais agendados e/ou
realizados aos domingos ou feriado oficialmente reconhecido
corresponderá a 200% do valor das Taxas pelos Serviços
Profissionais da EFI então em vigor.

3. Soluções Hospedadas.
Se a EFI ou seus prestadores terceirizados designados
hospedarem o Software, os seguintes termos e condições
adicionais aplicar-se-ão:
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(a). Acesso. A EFI ou seu prestador terceirizado
designado prestará os serviços necessários para lhe permitir o
Acesso, inclusive a(s) senha(s).
(b). Lançamento de Dados. Todos os dados gerados pelo
seu Acesso ou por meio dele residirão nos servidores da EFI ou de
seus prestadores terceirizados.
(c). Segurança por Senha. Você é o único responsável
(i) por assegurar que apenas indivíduos autorizados tenham acesso
às senhas de Acesso ao Produto, (ii) por designar os papéis e níveis
de autoridade para o seu Acesso, (iii) pela conduta dos indivíduos
com Acesso, e (iv) pela manutenção da confidencialidade e
integridade das senhas e níveis de autoridade. Você deverá
indenizar a EFI por qualquer responsabilização, indenizações ou
custos decorrentes de sua não observância dessa Seção.
(d). Período de Inatividade e Atualizações Programadas.
É necessário um período de inatividade (downtime) de tempos em
tempos para a regular manutenção da tecnologia que suporta o
Produto. A EFI deverá empregar os esforços comercialmente
razoáveis para que o período de inatividade programada ocorra
fora do horário comercial. A EFI também poderá instalar software
novo ou atualizado de tempos em tempos, inclusive software e
firmware de suporte, além do Software, para auxiliar na prestação
da estabilidade e segurança contínuos da solução hospedada. Você
deverá facilitar as atualizações e operações comercialmente
razoáveis sem atrasos ou objeções indevidas.
(e). Interrupções Inesperadas. A EFI deverá empregar
esforços comercialmente razoáveis para evitar interrupções
inesperadas e restaurar o Acesso assim que possível. Se você não
tiver Acesso por mais de 2 (duas) horas consecutivas em qualquer
período de 24 horas devido a uma interrupção inesperadas causada
pela EFI, você poderá solicitar um crédito correspondente a um
dia das Taxas aplicáveis (com base na média da fatura daquele mês).
ESTE É O ÚNICO E EXCLUSIVO PROVIMENTO A QUE
VOCÊ TEM DIREITO E A RESPONSABILIDADE
INTEGRAL DA EFI POR PERÍODOS DE INATIVIDADE
OU INTERRUPÇÕES NÃO PROGRAMADAS, SENDO QUE
A EFI NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS RELACIONADOS A QUAISQUER PERÍODOS DE
INATIVIDADE
OU
INTERRUPÇÕES
NÃO
PROGRAMADAS.
(f). Auto-Hospedagem. Você sempre terá o direito de
auto-hospedar o Produto de outro local e, em caso de licença por
prazo definido, você continuará a pagar as Taxas pelo Prazo da
Licença do Software. Quaisquer Serviços Profissionais realizados
pela EFI na migração da solução hospedada para uma solução
auto-hospedada serão cobrados às taxas padrão da EFI.
(g).
perpétua da
Manutenção
terceirizados
você.

Manutenção. Em caso de obtenção de Licença
solução hospedada, você deverá continuar com a
pelo período em que a EFI ou seus prestadores
designados prestarem os serviços de hospedagem a

4. Taxas e Entrega.
(a).
Taxas. Você deverá efetuar o pagamento de todas
as Taxas aplicáveis.
(b). Titularidade e Risco de Perda. A titularidade e o
risco de perda de qualquer mídia ou hardware do Produto são
transferidos a você na(s) unidade(s) de fabricação ou armazém(ns)
designados da EFI. Se o Produto for entregue eletronicamente, o
risco de perda é transferido a você no momento em que o Produto
ou o Acesso é disponibilizado a você.
(c).
Entrega de Hardware. Salvo especificação em
contrário na Documentação de Compra, que dispõe sobre a
aquisição de hardware: (i) a EFI atuará como seu preposto e
providenciará seguro contra risco de perda e/ou providenciará e
pré-pagará o envio, (ii) você deverá reembolsar a EFI por todas as
despesas relacionadas ao envio de hardware mediante a
apresentação pela EFI da fatura dessas despesas. A EFI deverá
empregar esforços comercialmente razoáveis para enviar o
hardware assim que possível após a celebração deste Contrato e o
recebimento pela EFIA dos depósitos exigidos. Se você solicitar
uma postergação da entrega ou de outra forma causar um atraso
no processo de transporte, a EFI reserva-se o direito de cobrar de
você, separadamente, quaisquer custos que a EFI incorrer
relacionados a pagamentos efetuados à empresa de logística para
armazenar o hardware em seu nome.

5. Manutenção de Produto.
(a). Sujeito ao pagamento pontual de todas as Taxas
aplicáveis por você, a EFI ou seu prestador designado prestará
Manutenção anual do Produto. Os prazos da Manutenção serão
automaticamente renovados por períodos de 12 meses
consecutivos, salvo se cancelados por qualquer das partes mediante
notificação por escrito com antecedência de pelo menos 30 dias da
Data de Renovação da Manutenção. Não obstante, a Manutenção
de determinados Produtos (e.g., módulos individuais de Software
que sejam parte da solução de Software da EFI) somente poderá
ser cancelada caso você não esteja mais utilizando aqueles
determinados Produtos; caso você deseje cancelar a Manutenção
de qualquer Produto, consulte a EFI antes.
(b). Você deve possuir uma Licença válida para utilizar
qualquer upgrade ou atualização. Ao utilizar um upgrade ou
atualização, sua licença de qualquer versão anterior do Produto será
automaticamente encerrada. Se você (i) possuir uma versão
desatualizada do Produto ou (ii) não estiver em dia com a
Manutenção devido à falta de pagamento pontual das Taxas de
Manutenção e desejar atualizar sua versão do Produto, você deverá
efetuar o pagamento de qualquer Taxa não paga e poderá estar
sujeito a taxas adicionais de transferência ou conversão de
quaisquer dados antigos. A EFI reserva-se o direito de interromper
a Manutenção de todas as versões desatualizadas do Produto.

Contrato de Licenciamento e Compra

Versão 07.01.2020
Página 2

6. Garantia e Ressalva (Disclaimer).
(a). Garantia Limitada. A EFI lhe garante que (i) a EFI
tem o direito de conferir a Licença, (ii) sujeito ao pagamento
pontual de todas as Taxas aplicáveis, os Produtos, conforme
entregues a você, terão o desempenho essencialmente de acordo
com as especificações da EFI então em vigor, se todas as
atualizações, upgrades e correções de bugs disponíveis tiverem sido
adequadamente instaladas, e (iii) quaisquer Serviços Profissionais
que você adquirir serão prestados de forma satisfatória e
profissional, de acordo com os padrões da indústria geralmente
aceitos. Essa garantia não se aplica a defeitos atribuíveis a
(A) qualquer equipamento ou software não fornecido ou aprovado
para uso pela EFI, (B) qualquer modificação do Produto por você,
seus empregados ou qualquer terceiro atuando em seu nome,
(C) qualquer acidente, negligência, uso indevido ou mau uso por
você, seus empregados ou qualquer terceiro atuando em seu nome,
ou (D) exposição do Produto a condições fora do espectro das
especificações ambientais, de energia e operacionais fornecidas
pela EFI. Você deverá cooperar inteira e prontamente com a EFI
em suas tentativas de identificar a causa de qualquer suposta
violação dessa garantia limitada.
(b). Segurança de Seus Sistemas. Você é o único
responsável por (i) assegurar a confidencialidade, segurança e
integridade da sua conectividade de rede, dados e servidores,
(ii) impedir e assumir o risco de qualquer prejuízo ou danos a
quaisquer dados em seus servidores, e (iii) manter o arquivo e
cópias de backup de quaisquer dados.
(c). RESSALVA (DISCLAIMER) DA GARANTIA E
PROVIMENTOS. CONFORME PERMITIDO EM LEI, AS
GARANTIAS E PROVIMENTOS CONTIDOS NESTE
CONTRATO SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS
AS OUTRAS GARANTIAS E PROVIMENTOS. A EFI, SEUS
FORNECEDORES E LICENCIANTES ESPECIFICAMENTE
RENUNCIAM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E
PROVIMENTOS, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO,
ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADO FIM E NÃO
VIOLAÇÃO; QUAISQUER GARANTIAS RELACIONADAS
À SEGURANÇA; E QUAISQUER GARANTIAS DE QUE O
FUNCIONAMENTO
DO
PRODUTO
SERÁ
ININTERRUPTO, OU LIVRE DE ERROS. A EFI NÃO
PRESTA GARANTIA, IMPLÍCITA OU NÃO, QUANTO AO
DESEMPENHO OU CONFIABILIDADE DE QUAISQUER
PRODUTOS DE TERCEIRO, OU SERVIÇOS.
CONFORME PERMITIDO EM LEI, O ÚNICO E
EXCLUSIVO PROVIMENTO A QUE VOCÊ TEM DIREITO
PELA VIOLAÇÃO DESSAS GARANTIAS LIMITADAS, E A
PLENA RESPONSABILIDADE DA EFI E SEUS
FORNECEDORES QUANTO À VIOLAÇÃO DESSAS
GARANTIAS LIMITADAS, É DE, A CRITÉRIO DA EFI,
(1) CONSERTAR OU SUBSTITUIR O PRODUTO OU
REALIZAR NOVAMENTE O SERVIÇO QUE NÃO
ATENDEU
À
GARANTIA
LIMITADA,
OU
(2) REEMBOLSAR O VALOR COMERCIAL RAZOÁVEL À

ÉPOCA (SE HOUVER) DO PRODUTO OU SERVIÇO QUE
NÃO ATENDER À GARANTIA LIMITADA. SALVO
DISPOSIÇÃO
NESTE
CONTRATO,
NÃO
HÁ
RESTITUIÇÕES,
DEVOLUÇÕES,
TROCAS
OU
SUBSTITUIÇÕES.

7. Indenização por Violação.
A EFI deverá indenizá-lo na hipótese de Reivindicações
de Propriedade Intelectual e reembolsá-lo pelas indenizações pagas
por você à parte que tiver ajuizado a Reivindicação de Propriedade
Intelectual, nos termos da sentença transitada em julgado que
determine que o Produto viola diretamente quaisquer Direitos de
Propriedade Intelectual de Terceiros. Se você não notificar a EFI
por escrito no prazo de 10 dias úteis a partir do conhecimento da
Reivindicação de Propriedade Intelectual, fornecendo à EFI
informações adequadas e completas, assistência e exclusivos
poderes para contestar ou chegar a um acordo sobre a
Reivindicação de Propriedade Intelectual, a EFI ficará liberada de
suas obrigações nos termos dessa Seção. Se, na opinião da EFI, for
provável que o Produto ou qualquer parte do Produto tornar-se-á
objeto de reivindicação de violação de Direitos de Propriedade
Intelectual de Terceiros, ou se, segundo a jurisprudência, ficar
determinado que o Produto ou qualquer parte do Produto viola
Direitos de Propriedade Intelectual de Terceiros, a EFI poderá, a
seu critério, (i) obter para você a licença ou direito de uso dos
Direitos de Propriedade Intelectual de Terceiros para que você
possa continuar a usar o Produto, ou (ii) substituir ou modificar o
Produto por outras tecnologias ou partes não infringentes
adequadas e razoavelmente equivalentes, ou (iii) se não for
comercialmente razoável tomar as medidas descritas nas cláusulas
(i) ou (ii) dessa frase, rescindir a sua Licença e, se você devolver o
Produto à EFI, reembolsar-lhe uma parte da taxa da licença paga
correspondente aos valores comercialmente razoáveis então em
vigor (se houver) do Produto. A EFI não será responsável,
responsabilizada ou obrigada a indenizá-lo ou reembolsá-lo se a
suposta violação decorrer de (i) observância de suas exigências ou
especificações fora das especificações padrão de Produto da EFI,
(ii) qualquer adição, incorporação ou modificação do Produto
mediante sua solicitação, (iii) qualquer combinação do Produto
com qualquer produto ou software não fornecido pela EFI, ou
(iv) uso do Produto em processo ou sistema além daqueles para os
quais o Produto era pretendido. Em qualquer das hipóteses
descritas na frase anterior, você deverá contestar e/ou chegar a um
acordo sobre qualquer reivindicação ajuizada contra a EFI, às suas
custas, e deverá indenizar a EFI por quaisquer custos, honorários
jurídicos, outras despesas e indenizações exigidas para a
contestação ou acordo sobre a reivindicação.
OS DIREITOS QUE LHE SÃO CONFERIDOS NESTA
SEÇÃO CONSTITUEM SEU ÚNICO E EXCLUSIVO
PROVIMENTO QUANTO A QUALQUER SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE QUALQUER TERCEIRO.
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8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

9. Direitos de Propriedade e Informações
Confidenciais.

CONTANTO QUE NÃO PROIBIDO POR LEI, EM
NENHUMA HIPÓTESE A EFI OU SEUS FORNECEDORES
OU LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR
QUALQUER INDENIZAÇÃO INDIRETA, ESPECIAL,
INCIDENTAL, INDENIZAÇÃO POR DANO INDIRETO,
INDENIZAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL OU INDENIZAÇÃO PUNITIVA, MESMO
QUE EM RAZÃO DE QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, MESMO QUE CIENTE DA
POSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
DESSAS
INDENIZAÇÕES. A EFI NÃO É RESPONSÁVEL POR
QUAISQUER LUCROS CESSANTES, PERDA DO USO DO
PRODUTO, PERDA DE DADOS OU CUSTO DE
RECUPERAÇÃO DE QUAISQUER DADOS. SALVO
HIPÓTESES ENVOLVENDO A MÁ CONDUTA DOLOSA
DA EFI, A EFI NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR
INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE QUALQUER
VIOLAÇÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO, MAU USO OU
INVASÃO RELACIONADA AOS DADOS DO CLIENTE
NOS
SERVIDORES
DA
EFI
OU
DE
SEUS
FORNECEDORES OU EM QUALQUER REDE UTILIZADA
POR VOCÊ COM RELAÇÃO AO PRODUTO.
EM
NENHUMA
HIPÓTESE
A
RESPONSABILIDADE PLENA DA EFI POR TODAS AS
REIVINDICAÇÕES DECORRENTES DO PRODUTO,
SERVIÇOS, ACESSOS E/OU ESTE CONTRATO, OU
RELACIONADAS A ELES, INDEPENDENTEMENTE DO
TIPO DE AÇÃO (ATOS ILÍCITOS CONTRATUAIS, ATOS
ILÍCITOS EXTRACONTRATUAIS, ATOS ILÍCITOS
SEGUNDO A LEI OU OUTROS) EXCEDERÁ O VALOR
TOTAL DAS TAXAS EFETIVAMENTE PAGAS POR VOCÊ
NOS 12 MESES ANTERIORES À REIVINDICAÇÃO
RELACIONADA AO PRODUTO, SERVIÇOS OU ACESSO
DA EFI QUE DER ORIGEM À REIVINDICAÇÃO. VOCÊ
CONCORDA QUE ESSE VALOR É SUFICIENTE PARA
SATISFAZER O PROPÓSITO ESSENCIAL DESTE
CONTRATO E QUE O PREÇO DO PRODUTO, SERVIÇOS
PROFISSIONAIS OU ACESSO REFLETE ESSA ALOCAÇÃO
DE RISCO.
AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E
RESSALVAS
(DISCLAIMERS)
ACIMA
FORMAM
ELEMENTO ESSENCIAL DESTE CONTRATO, SEM OS
QUAIS A EFI NÃO TERIA LICENCIADO OU VENDIDO O
PRODUTO OU FORNECIDO ACESSO A VOCÊ.
COMO
ALGUMAS
JURISDIÇÕES
NÃO
PERMITEM ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES OU
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE CONTIDAS
NESTE CONTRATO, ALGUMAS OU TODAS ELAS PODEM
NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

(a). Proibição de Transferência Tácita de Direitos de
Propriedade. O Produto, Documentação e qualquer Produto de
Trabalho são bens de valor, confidenciais e particulares da EFI,
seus fornecedores e licenciantes. A EFI não está transferindo
quaisquer de seus Direitos de Propriedade Intelectual, exceto os
direitos limitados especificados neste Contrato. Você deverá
manter e reproduzir todos os avisos de direitos autorais, marcas
registradas, patentes e outros avisos de propriedade sobre o
Produto conforme entregue pela EFI.
(b). Proteção das Informações. Você não deverá divulgar
quaisquer Informações Confidenciais da EFI e deverá tomar
precauções para proteger os Produtos e Informações Confidenciais
da EFI pelo menos iguais às precauções que você tomaria para
proteger as suas próprias informações confidenciais e direitos de
propriedade mais sensíveis. Você deverá avisar os seus empregados
e contratados independentes autorizados sobre a natureza
confidencial e privada do Produto e das Informações Confidenciais
da EFI e sobre as restrições impostas por este Contrato,
restringindo o acesso ao Produto e Informações Confidenciais da
EFI aos indivíduos que deles necessitem no curso normal e dentro
do escopo de suas atividades como seus empregados ou segundo
o relacionamento que mantenham com você. Salvo especificação
neste Contrato, você não deverá divulgar, direta ou indiretamente,
qualquer parte do Produto, as Informações Confidenciais da EFI
ou a Documentação a qualquer terceiro.
(c). Rescisão; Medida Liminar. A violação, pelo Cliente,
das suas obrigações de confidencialidade ou dos Direitos de
Propriedade Intelectual da EFI poderá causar um dano irreparável
que poderá não ser plenamente reparado por meio de indenização
pecuniária. Na hipótese de qualquer violação efetiva ou ameaça de
violação, você concorda que a EFI, além de qualquer outra medida
a ela disponível, terá o direito de (i) rescindir este Contrato, retomar
a posse do Produto, executar a Chave da Licença, e/ou encerrar o
Acesso, e/ou (ii) obter medida liminar ou outra tutela de equidade
junto a qualquer juízo competente para impedir qualquer outra
violação.
(d). Uso de Marcas Registradas e Logotipos do Cliente.
Sujeito a quaisquer diretrizes de uso razoáveis, você confere à EFI
licença não exclusiva, mundial e isenta do pagamento de royalties
para o uso das Marcas do Cliente com relação a este Contrato, para
utilização com o Produto, para promover os Produtos da EFI em
materiais de marketing, impressos ou propaganda online e para
identificar você como cliente da EFI. Você também deverá garantir
à EFI quaisquer direitos ou sublicenças exigidas para que a EFI
possa utilizar as marcas registradas ou marcas de serviço de suas
Coligadas. A EFI reconhece que (i) as Marcas do Cliente são de
propriedade única e exclusiva do Cliente ou das Coligadas do
Cliente, (ii) a EFI não possui outros direitos, títulos ou interesses
quanto às Marcas do Cliente, e (iii) toda utilização e ágio das
Marcas do Cliente pela EFI reverte em benefício do Cliente e das
Coligadas do Cliente.
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13. Observância das Leis.

10. Rescisão.
(a). Este Contrato poderá ser imediatamente rescindido
mediante notificação por escrito à outra parte (i) pela EFI, se você
deixar de efetuar qualquer pagamento exigido além das Taxas de
Manutenção, (ii) pela parte não infratora, se você ou a EFI deixar
de sanar violação relevante no prazo de 30 dias após notificação
por escrito da parte não infratora, ou (iii) pela EFI, se você deixar
de ser uma empresa em funcionamento, tornar-se objeto de
processo de autofalência ou falência, processo de liquidação que
não seja arquivado em 60 dias após a data da propositura, ou se for
nomeado um depositário judicial para uma parte substancial de
vossos ativos.
(b). Mediante a rescisão, você deverá imediatamente
(i) efetuar o pagamento de todas as taxas não pagas à EFI,
acumuladas antes da rescisão, (ii) devolver todas as Informações
Confidenciais da EFI e o Produto, e (iii) devolver quaisquer
materiais, programas, manuais e outros itens relacionados ao
Produto ou dele decorrentes que estiverem em vossa posse ou
controle. A EFI deverá empregar esforços comercialmente
razoáveis para lhe devolver quaisquer dados privados de vossa
propriedade no formato no qual estejam armazenados pela EFI à
época da rescisão.

11. Direitos de Auditoria.
A EFI poderá auditar o uso do Produto ou o Acesso por
você. Qualquer auditoria ocorrerá após o envio de notificação
prévia a você, durante o horário comercial, de forma a não
interferir desarrazoadamente em vosso negócio. Se a auditoria
demonstrar que você está usando ou acessando o Produto de
forma a violar este Contrato, a EFI poderá emitir uma fatura por
esse uso ou Acesso, contendo inclusive multa moratória, juros e
despesas associadas à auditoria. Se você não efetuar o pontual
pagamento dessa fatura, a EFI poderá exercer seu direito de
rescisão e buscar quaisquer outros direitos ou tutelas disponíveis a
ela.

12. Consentimento para o Uso de Dados.
A EFI poderá coletar e utilizar dados técnicos e
informações relacionadas para facilitar a prestação e/ou confirmar
o uso autorizado dos Produtos, Acesso, Serviços Profissionais,
e/ou Manutenção. Sujeito à política de privacidade da EFI então
em vigor (disponível em https://www.efi.com/legal/privacy/) e
leis e regulamentos aplicáveis, a EFI poderá (i) utilizar essa
informação para aprimorar os seus produtos, prestar serviços ou
fornecer tecnologias customizadas e/ou confirmar o uso
autorizado, (ii) transferir essas informações às coligadas, prepostos
e parceiros da EFI, e (iii) transferir essas informações aos Estados
Unidos e/ou qualquer outro país onde a EFI ou suas coligadas,
prepostos e parceiros mantenham instalações.

(a).
Observância da Legislação de Exportação. O
Produto e a tecnologia, informações e materiais relacionados
estão sujeitos às leis e regulamentos sobre exportação dos
Estados Unidos. Você deverá cumprir essas e quaisquer outras
leis ou regulamentos de exportação aplicáveis. Você é o único
responsável por obter qualquer licença de exportação necessária
ou isenção de licença. O Produto e a tecnologia, informações e
materiais relacionados poderão não ser exportados ou reexportados a qualquer país embargado pelos Estados Unidos, a
qualquer pessoa ou entidade incluída em qualquer lista de partes
proibidas designada pelo governo dos Estados Unidos ou que de
outra forma viole qualquer lei ou regulamento de exportação.
(b).
Observância das Leis. Você somente poderá
usar o Produto em cumprimento de todas as leis e regulamentos
aplicáveis. Mediante notificação por escrito enviada a você, a EFI
poderá modificar ou suspender o uso do Produto ou Acesso a ele
conforme necessário em cumprimento de qualquer lei ou
regulamento. Ambas as partes reconhecem a sua responsabilidade
e compromisso de cumprir as leis anticorrupção internacionais,
inclusive, entre outras, a Lei sobre Práticas de Corrupção no
Exterior dos Estados Unidos (United States Foreign Corrupt Practices
Act) e a Lei Antissuborno do Reino Unido (United Kingdom AntiBribery Act), e aditamentos e regulamentos relacionados a essas
leis, além de cada uma de nossas próprias diretrizes éticas (o
Código de Conduta da EFI está disponível online em
http://ir.efi.com/committee-details/code-business-conduct-andethics). Especificamente, por exemplo, nenhum empregado ou
qualquer indivíduo ou entidade atuando em nome e em benefício
da EFI ou do Cliente poderá dar a funcionário público ou
qualquer outro indivíduo, nem deles receber, qualquer item de
valor ou qualquer item que possa ser percebido como de valor
com o fim de influenciar qualquer ato, garantir qualquer
vantagem indevida ou obter ou reter negócios.

14. Disposições Gerais.
(a). Impostos. Exceto com relação ao lucro
reconhecido pela EFI, você é responsável pelo recolhimento de
todas as tarifas, tributos e impostos, qualquer que seja a sua
denominação ou incidência, com base na posse e uso do Produto
ou Acesso a ele, este Contrato e/ou quaisquer Serviços
Profissionais, inclusive, entre outros, impostos sobre a venda, o
uso, o valor agregado, a produção, serviços, bens imóveis ou outros
impostos.
(b). Direito Aplicável. Este Contrato não é regido pela
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e
Venda Internacional de Mercadorias de 1980 ou qualquer outro
tratado ou convenção internacional. Este Contrato é regido, em
todos os seus aspectos, pelas leis do Estado da Califórnia, Estados
Unidos, sem considerar os princípios de conflitos de leis. Para
todas as controvérsias relacionadas a este Contrato, ao Produto, ao
Acesso ou a quaisquer serviços prestados nos termos deste
Contrato, cada parte dá seu consentimento à competência
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exclusiva em razão da pessoa e foro das cortes estaduais e federais
do Condado de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos.
(c). Independência das Cláusulas; Interpretação. Se
qualquer disposição deste Contrato for considerada ilegal, inválida
ou inexequível por qualquer corte de jurisdição competente, essa
disposição será plenamente apartada e este Contrato será
interpretado e executado como se não contivesse essa cláusula.
Este Contrato será interpretado de forma justa de acordo com os
seus termos e sem qualquer interpretação restritiva a favor ou
contra qualquer uma das partes. Os títulos são utilizados apenas
por conveniência e não afetam o escopo, intenção ou significado
das disposições. Qualquer falha ou atraso na execução de qualquer
disposição deste Contrato não será considerado uma renúncia do
direito da EFI de assim executá-lo.
(d). Proibição de Cessão. A cessão ou transferência
deste Contrato em sua inteireza, inclusive todas as Licenças
adquiridas, voluntariamente, por força de lei ou de outra forma,
exige o consentimento prévio por escrito da EFI, que poderá ser
retido, atrasado ou condicionado a único critério da EFI, e poderá
exigir o pagamento de uma taxa de transferência da Licença. A
cessão ou transferência parcial deste Contrato, inclusive de parte
das Licenças adquiridas, voluntariamente, por força de lei ou de
outra forma, é proibida. Qualquer incorporação, fusão ou aquisição
do Cliente ou outra transferência de todas ou substancialmente
todas as ações ou ativos do Cliente é considerada uma cessão nos
termos deste Contrato. Qualquer tentativa de cessão ou
transferência sem o consentimento da EFI é nulo.
(e). Idioma. Este Contrato foi redigido apenas em
inglês, idioma que prevalecerá em todos os aspectos. Caso a EFI
tenha lhe fornecido uma tradução, a tradução será apenas para a
vossa conveniência e a versão em idioma inglês, e não a tradução,
é vinculante. Se houver qualquer conflito ou inconsistências entre
a versão em idioma inglês e a tradução, a versão em idioma inglês
prevalecerá. Quaisquer notificações relacionadas a este Contrato
deverão ser redigidas em inglês.
(f). Acordo Completo e Modificação. Com relação ao
objeto ou qualquer termo deste Contrato: (i) este Contrato
constitui o entendimento completo das partes; (ii) este Contrato
substitui todas as comunicações e entendimentos anteriores e
concomitantes (inclusive, entre outros, discussões, declarações,
garantias, incentivos, promessas e acordos); (iii) não há
comunicações ou entendimentos que não estejam explicitamente
aqui contidos; (iv) nenhuma das partes contou com qualquer
dessas comunicações ou entendimentos, exceto conforme
explicitamente contidos neste Contrato; e (v) qualquer renúncia,
modificação ou aditamento somente produzirão efeitos se
formalizados por escrito e assinados pelas partes, sendo que emails não constituem documento por escrito assinado.
(g). Pedidos e Aceitação. Todos os pedidos de Produtos
ou Serviços Profissionais feitos segundo este Contrato não
poderão ser cancelados ou reembolsados e deverão ser enviados
com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias da data de
entrega do pedido solicitado. Para qualquer pedido, você deverá

realizar o pedido e efetuar o pagamento correspondente à EFI ou
sua subsidiária ou Coligada, dependendo de qual empresa está
realizando a venda dos Produtos ou Serviços Profissionais daquele
pedido. Os pedidos não são vinculantes sem a notificação por
escrito da aceitação da EFI. Este Contrato rege todos os pedidos
subsequentes, sendo que nada contido nos pedidos de compra do
Cliente ou outras comunicações modificarão este Contrato de
qualquer forma.
(h). Contratados Independentes. Você e a EFI, e nossos
respectivos empregados e representantes, são e serão contratados
independentes com relação um ao outro. Nenhuma das partes, em
função deste Contrato, possui qualquer direito, poder ou
autoridade para agir ou criar qualquer obrigação, expressa ou tácita,
em nome da outra parte.
(i). Vigência após o Término do Contrato. As
disposições deste Contrato relacionadas às taxas e condições de
pagamento, titularidade da propriedade intelectual e direitos de
propriedade, observância das leis de exportação, rescisão,
confidencialidade, indenização por violação, ressalvas (disclaimers)
às garantias, limitação de responsabilidade, direito aplicável,
vigência após o término do contrato, força maior, independência
das cláusulas e interpretação, definições, modificação e uso dos
produtos de software detidos ou distribuídos pela Microsoft ou
Oracle incluídas no Produto da EFI permanecerão em vigor após
o término deste Contrato.
(j). Força Maior. Exceto pelo pagamento de valores,
nenhuma das partes será responsável por deixar de cumprir
qualquer de suas obrigações devido a greve, escassez, ato ou
omissão de fornecedores, tumulto, insurreição, incêndio,
inundação, tempestade, explosão, caso fortuito, guerra, operações
militares, atos de terrorismo ou tentativas de atos de terrorismo,
atos de inimigo público, epidemias, quarentenas, ações
governamentais, condições trabalhistas, terremotos, escassez
relevante ou qualquer outra causa similar a estas enumeradas ou
que estejam além do controle razoável da parte afetada.
(k). Direitos Restritos do Governo dos Estados
Unidos. O uso, a duplicação ou divulgação do Produto pelo
Governo dos Estados Unidos está sujeito às restrições previstas no
FAR 12.212 ou DFARS 227.7202-3 - 227.7202-4 e, conforme
exigência segundo a lei federal dos Estados Unidos, aos direitos
restritos mínimos previstos no FAR 52.227-14, Aviso de Direitos
Restritos (Restricted Rights Notice) (Junho de 1987) Alternate III(g)(3)
(Junho de 1987) ou FAR 52.227-19 (Junho de 1987). Caso
quaisquer dados técnicos sejam prestados nos termos deste
Contrato, esses dados são protegidos pelo FAR 12.211 e DFARS
227.7102-2 e, conforme explicitamente exigido pelo Governo dos
Estados Unidos, estão sujeitos aos direitos limitados previstos no
DFARS 252.227.7015 (Novembro de 1995) e DFARS 252.2277037 (Setembro de 1999). Se quaisquer dos regulamentos acima
mencionados sofrerem modificações ou forem substituídos, o
regulamento equivalente subsequente será aplicado. O nome do
Contratado é Electronics For Imaging, Inc.
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15. Disposições Específicas do Produto e

disposições que se relacionam ao uso dos Programas da Oracle por
você. Essas disposições são expressamente previstas em benefício
da Oracle e são exequíveis pela Oracle e pela EFI.

Disposições de Terceiros.

Se você tiver obtido uma Licença para determinados
Produtos, alguns dos termos e condições seguintes podem aplicarse a você.
(a).
Produtos que incluem Software da Microsoft
(como o Windows ou SQL Server).
(i). O termo “Produto”, da forma utilizada neste
Contrato, inclui determinado software da Microsoft e
documentação relacionada, mídia associada, documentação
“online” ou eletrônica, upgrades e atualizações. A EFI não é
proprietária desses produtos e o seu uso está sujeito a determinados
direitos e limitações.
(ii). A Microsoft não é responsável por quaisquer
serviços de suporte do Produto. Não obstante, na hipótese de
ocorrência de quaisquer questões de suporte relacionadas a
software da Microsoft que não possam ser resolvidas pela EFI, a
Microsoft poderá lhe prestar suporte nos termos do contrato de
serviços de suporte Microsoft Premier, ou contrato-tipo similar,
celebrado entre a EFI e a Microsoft.
(iii). O Produto não é tolerante a falhas. O
Produto não foi desenhado nem é pretendido para uso em
qualquer situação em que a falha de qualquer tipo de Produto
possa levar à morte ou lesão corporal grave de qualquer pessoa,
ou dano físico ou ambiental grave (“Uso de Alto Risco”). Você
não tem licença para fazer Uso de Alto Risco do Produto. O Uso
de Alto Risco é ESTRITAMENTE PROIBIDO. O Uso de Alto
Risco inclui, por exemplo, o seguinte: transporte por aeronave ou
outros modais de transporte em massa de pessoas, instalações
nucleares ou químicas, e dispositivos médicos Classe III segundo
a Lei Federal sobre Alimentos, Medicamentos e Cosméticos
(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act). Você não deve fazer
qualquer Uso de Alto Risco do Produto. Você é responsável por
tomar todas as medidas adequadas para assegurar o uso seguro do
Produto se empregados para esses fins e a EFI e seus
fornecedores, inclusive a Microsoft, não serão responsáveis por
quaisquer reivindicações ou indenizações decorrentes desse uso.

(ii). Você reconhece e concorda que está proibido
de (a) publicar quaisquer resultados de testes de benchmark
realizados nos Programas da Oracle, (b) usar os Programas da
Oracle para fins de aluguel, timesharing, serviço de assinatura,
hospedagem ou terceirização, e (c) remover ou modificar
quaisquer marcas de programa ou avisos sobre os direitos de
propriedade da Oracle ou dos licenciantes da Oracle.
(iii). Conforme não proibido por lei, em nenhuma
hipótese será admitida a responsabilidade da Oracle por
(a) quaisquer indenizações, sejam elas diretas, indiretas, incidentais,
especiais, punitivas ou por dano indireto, e (b) quaisquer lucros
cessantes, perda de receitas, perda de dados ou perda de uso de
dados decorrentes do uso dos Programas da Oracle.
(iv). Você desde já permite que a EFI (a) reporte
quaisquer resultados de auditoria obtidos nos termos deste
Contrato à Oracle, já que esses resultados estão relacionados aos
Programas da Oracle, ou (b) realize a cessão desses direitos para a
Oracle, para fins de condução da auditoria do uso dos Programas
da Oracle por você.
(v). Você desde já fica notificado de que alguns dos
Programas da Oracle poderão incluir código fonte que a Oracle
poderá fornecer como parte do envio padrão desses programas,
sendo que esse código fonte é regido pelos termos deste Contrato.
(vi). A Lei de Transações de Informações sobre
Computadores (Computer Information Transactions Act) não se aplica
a este Contrato.

(b).
Produtos que incluem Produtos de Software de
Propriedade da Oracle ou Distribuídos por ela.
(i). O termo “Produto”, conforme utilizado neste
Contrato, inclui determinados produtos de software fornecidos
pela EFI e que são de propriedade da Oracle USA, Inc. (“Oracle”)
ou distribuídos por ela, e a documentação de programa relacionada
(os “Programas da Oracle”); a EFI não é proprietária dos
Programas da Oracle e o seu uso está sujeito a determinados
direitos e limitações. Os Programas da Oracle aqui incluídos estão
sujeitos a uma licença de uso restrita e somente podem ser usados
em conjunto com o Produto. A Oracle ou seus licenciantes detêm
todos os direitos de propriedade intelectual dos Programas da
Oracle. Você fica desde já notificado de que a Oracle é fornecedora
da EFI e beneficiária deste Contrato, pois este Contrato contém

(vii). Você reconhece e concorda que, na hipótese
de uma tecnologia de terceiro ser apropriada ou necessária para o
uso com alguns dos Programas da Oracle, isso estará especificado
na documentação da embalagem do Produto ou apresentado de
outra forma, e essa tecnologia de terceiro é licenciada a você
somente para uso com o Produto nos termos do contrato de
licenciamento de terceiro especificado na documentação da
embalagem do Produto ou apresentado de outra forma, e não nos
termos deste Contrato.
(c).

Aplicações de E-commerce.

(i). Uso no Local do Site. Você poderá usar ou
Acessar o Produto somente para atividades de produção no Local
do Site. Se você tiver mais de uma instalação de produção, você
não poderá usar ou Acessar o Produto para atividades de
produção em qualquer instalação além do Local do Site para o
qual você obteve a licença.
(ii). Links. Se você tiver obtido a Licença da EFI eCommerce Software, você declara e garante que tem direito a
criar e manter, ou a permitir que a EFI crie e mantenha, todos os
Links para o Produto e quaisquer outros websites mutuamente
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acordados entre você e a EFI. Você deverá incorporar o logotipo
“Powered by EFI” da EFI em qualquer website que utilize o
Software de e-commerce da EFI.

“Documentação” significa os guias de usuário, manuais e outras
informações relacionadas ao Produto ou Serviços Profissionais.
“EFI” significa Electronics For Imaging, Inc., Electronics for
Imaging BV, Electronics For Imaging United Kingdom Limited,
Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph Team GmbH,
ou outra subsidiária ou Coligada da EFI referida na Documentação
de Compra.

(ii). Relacionamento com Terceiros. O uso ou
Acesso ao Produto de e-Commerce não cria um contrato ou
outra obrigação entre você e qualquer de seus clientes ou entre a
EFI e qualquer de seus clientes ou fornecedores. A EFI não pode
garantir e não garante o desempenho de qualquer de seus clientes,
fornecedores ou outros terceiros. A EFI não será responsável em
qualquer controvérsia havida entre você e qualquer terceiro, e
qualquer controvérsia com terceiro não o liberará de qualquer
obrigação junto à EFI nos termos deste Contrato.

“Licença Excluída” significa qualquer licença que imponha como
condição de uso, modificação e/ou distribuição de software sujeito
à Licença Excluída, que esse software ou outro software
combinado e/ou distribuído com esse software seja (i) divulgado
ou distribuído em formato de código fonte, (ii) licenciado para fins
de realização de trabalhos derivados, ou (iii) redistribuível sem
custo.

(d).
Software de Fonte Aberta. Algumas versões
dos Produtos contêm software de fonte aberta. O software de
fonte aberta lhe é licenciado nos termos de licenciamento do
software, que está disponível em “Ajuda”, “Sobre”, “Leia-me” ou
outro local especificado do Produto. Você é responsável pelo
cumprimento de quaisquer termos e condições aplicáveis a
qualquer software de fonte aberta. Como esse Contrato impõe
mais restrições a você do que os termos de licenciamento do
software de fonte aberta, os termos de licenciamento do software
de fonte aberta prevalecem, mas somente com relação ao
software de fonte aberta.

16. Definições.
“Acesso” significa a conexão ao Produto e sua utilização pelo
Cliente via navegador de web pela Internet, nos termos deste
Contrato.
“Coligada” significa qualquer entidade que, direta ou
indiretamente, controle uma parte, seja controlada por uma parte
ou esteja sob o controle comum de uma parte.
“Contrato” significa este Contrato de Licenciamento e Compra.
“Informações Confidenciais” significa qualquer informação que
lhe tenha sido comunicada ou que razoavelmente acredite-se que
seja confidencial com relação à EFI, tenha essa informação sido
prestada antes, durante ou após este Contrato, inclusive, por
exemplo, ideias, programas, dados, software, configurações de
sistemas, relatórios, projeções, iniciativas, dados de cliente, ou
outras informações comerciais ou técnicas. Informações
Confidenciais incluem qualquer informação escrita marcada como
confidencial ou particular, e qualquer informação divulgada verbal
ou visualmente que seja identificada como confidencial ou
particular no momento de sua divulgação. Todos os Direitos de
Propriedade Intelectual da EFI e informações técnicas relacionadas
ao Produto são Informações Confidenciais, estejam elas marcadas
ou não como confidenciais ou particular.
“Marcas do Cliente” significa a razão social e logomarca do
Cliente ou outras marcas registradas, marcas de serviço ou outras
marcas do Cliente.

“Taxas” significa as taxas pelo Produto, Acesso ou Serviços
Profissionais, inclusive quaisquer taxas previstas na Documentação
de Compra, taxas de Licença, taxas de hardware, Taxas pelo Prazo
da Licença, Taxas de Hospedagem, Taxas de Manutenção ou
outras taxas aplicáveis. Salvo especificação em contrário na
Documentação de Compra, o pagamento de quaisquer taxas deve
ser efetuado no prazo de 30 dias da data da fatura em moeda listada
na Documentação de Compra. Qualquer valor não pago no
vencimento está sujeito a uma taxa de serviço equivalente a 1,5%
(um e meio por cento) por mês ou o valor máximo permitido em
lei, o que for menor, e a EFI poderá postergar o envio de Produtos
e/ou a prestação de serviços até que todos os pagamento vencidos
tenham sido recebidos. O pagamento da taxa de serviço não exclui
qualquer outro direito que a EFI possa vir a ter em razão do
pagamento em atraso. Caso a EFI tenha que tomar medidas legais
para cobrar os valores devidos e assim obtenha êxito, o Cliente
deverá reembolsar todos os custos e honorários advocatícios
razoáveis incorridos pela EFI na ação pertinente.
“Taxas de Hospedagem” significa as taxas de hospedagem
descritas na Documentação de Compra. Salvo especificação em
contrário na Documentação de Compra, as obrigações de
pagamento referentes às Taxas de Hospedagem iniciam-se no
primeiro dia do mês seguinte após 30 dias da Data de Início.
“Vigência Inicial” significa o período de três anos a partir da Data
de Início.
“Direitos de Propriedade Intelectual” significa, individual ou
coletivamente, qualquer patente, direito autoral, marca registrada,
marca de serviço, segredo de empresa, nome comercial ou outro
direito de propriedade intelectual.
“Reivindicação de Propriedade Intelectual” significa um
processo ajuizado contra você por terceiro que não seja uma
entidade de asserção de patentes ou entidade não praticante (nonpracticing entity).
“Licença” significa a licença que lhe foi concedida pelo Produto
obtido.
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“Chave da Licença” significa o código de programação incluído
no Produto que, se executado ou desativado, torna o Produto ou
partes dele inoperáveis.
“Link” significa a referência em hypertexto que, quando ativada,
move os usuários de um website para outro na Internet.
“Manutenção” significa (i) a correção de defeito relevantes para
que o Produto opere substancialmente em conformidade com as
garantias deste Contrato, (ii) atualizações periódicas que
incorporem correções de defeitos relevantes e corrija pequenos
defeitos (bugs) no Produto, (iii) serviços de consulta por telefone ou
email ou por via eletrônica sobre a utilização do Produto durante
o horário padrão de suporte da EFI, e (iv) aprimoramentos e/ou
revisões dos componentes de software do Produto, sujeitos à
cobrança de taxas adicionais, salvo se prestados sem custo a
substancialmente todos os outros licenciados.
“Taxas de Manutenção” significa as taxas de suporte e/ou
manutenção taxas cobradas pela EFI e/ou terceiro pelo Produto.
Salvo especificação em contrário na Documentação de Compra, as
obrigações de pagamento das Taxas de Manutenção iniciam-se no
primeiro dia do mês seguinte após 30 dias da Data de Início e
permanecem por 12 meses consecutivos, sujeito a quaisquer prazos
de renovação da Manutenção. Qualquer utilização de rede privada
virtual ou outro requisito que exija que a EFI tenha que agir fora
de seus processos normais para a prestação da Manutenção poderá
estar sujeito a taxas adicionais.
“Data de Renovação da Manutenção” significa a data de
aniversário do início do período de cobertura da Manutenção
incluído na primeira fatura da Manutenção do Software emitida
pela EFI, fatura esta emitida nos termos deste Contrato, contrato
anterior ou Documentação de Compra.
“Produto” significa o Software ou hardware, podendo também
incluir software e documentação de terceiro, downloads, materiais
online, correção de bugs, patches, lançamentos, notas de lançamento,
atualizações, upgrades, materiais de suporte técnico e informações
relacionadas ao software ou hardware da EFI.
“Serviço(s) Professional(s)” significa qualquer treinamento,
instalação, implantação, customização e/ou outros serviços
profissionais prestados pela EFI ao Cliente.
“Documentação de Compra” significa a ordem de compra,
resumo do investimento, declaração de trabalho, contrato escrito
ou outra documentação assinada por você segundo a qual você
concorda em obter a licença, Produto ou serviço da EFI ou de um
dos parceiros da EFI.

“Vigência da Renovação” significa o período de três anos a partir
da Vigência Inicial ou outra Vigência da Renovação, salvo
especificação em contrário na Documentação de Compra. Taxas
referentes a qualquer Vigência da Renovação poderão sofrer
aumentos conforme as taxas da EFI então em vigor.
“Local do Site” significa a planta ou instalação de impressão
especificada na Documentação de Compra.
“Software” significa o software da EFI listado na Documentação
de Compra ou que lhe tenha sido licenciada nos termos deste
Contrato.
“Data de Início” significa a Data de Vigência da Documentação
de Compra ou a data em que o Produto lhe tenha sido
disponibilizado, o que ocorrer por último.
“Taxas pelo Prazo da Licença” significa as taxas pelo prazo da
licença do Produto descrito na Documentação de Compra, cujo
pagamento lhe confere o direito à Manutenção sem custo adicional.
Salvo especificação em contrário na Documentação de Compra, as
obrigações de pagamento das Taxas pelo Prazo da Licença iniciamse na Data de Início.
“Direitos de Propriedade Intelectual de Terceiros” significa os
direitos de terceiros a patentes nos Estados Unidos.
“Produto de Trabalho” significa todas e quaisquer ideias,
conceitos e Direitos de Propriedade Intelectual de qualquer forma
relacionados às técnicas, aos conhecimentos e processos do
Produto, Serviços e entregas a serem realizadas pela EFI, inclusive
qualquer integração a produtos de terceiros, tenham eles sido
desenvolvidos ou não para você.
“Você”, “você” ou “Cliente” significa a pessoa ou entidade que
obteve o Produto nos termos deste Contrato e que concorda em
vincular-se a este Contrato.
Oracle é a marca registrada da Oracle Corporation.
Microsoft, Windows, e SQL Server são marcas registradas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
Todas a outras marcas são propriedades de seus respectivos
titulares.
Em caso de dúvidas, visite o website da EFI em www.efi.com.
Copyright © 2020 Electronics For Imaging, Inc. Todos os direitos
reservados.
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