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DATA QUALITY SYSTEM SCHEDULE BETWEEN 

INNOVATIVE AND CLIENT 
ANEXO DO SISTEMA DE QUALIDADE DOS 
DADOS ENTRE INNOVATIVE E O CLIENTE 

  
CONFIDENTIAL INFORMATION INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

  
GENERAL PROVISIONS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Systems to be licensed by Innovative Systems 
Brazil LTDA (“Innovative”) to Client as described 
in this System Schedule (“Schedule”) shall be 
subject to and governed by the Innovative 
General Terms (version as indicated on the 
applicable Order Form) (“General Terms”), both 
accessible at the following 
link:https://innovativesystems.com/innovative
-systems-brazil-terms-of-business/. Innovative 
recommends that Client print out these 
General Terms and this Schedule for its records. 
In the event that Client is unable to print a copy 
of the General Terms or Schedule for its 
records, Innovative can provide a hard copy for 
the Client. This Schedule will set forth the 
structure and other details of the license of the 
System, and will be incorporated herein and 
made a part of this Agreement. 

Os Sistemas a serem licenciados pela 
Innovative Systems Brazil LTDA 
(“Innovative”) ao Cliente, conforme 
descrito neste Anexo do Sistema (“Anexo”), 
estarão sujeitos e regidos pelos Innovative 
Termos Gerais (versão conforme indicada 
no Formulário de Pedido aplicável) 
(“Termos Gerais”), ambos acessíveis no 
seguinte link: 
https://innovativesystems.com/innovative
-systems-brazil-terms-of-business/. A 
Innovative recomenda que o Cliente 
imprima estes Termos Gerais e este Anexo 
para seus registros. Caso o Cliente não 
consiga imprimir uma cópia dos Termos 
Gerais ou do Anexo para seus registros, 
Innovative poderá fornecer uma cópia 
impressa para o Cliente. Este Anexo 
estabelecerá a estrutura e outros detalhes 
da relação referente à licença do Sistema, e 
será incorporado ao presente instrumento, 
fazendo parte deste Contrato. 

  
In this Schedule, “Client” and “Innovative” 
(collectively the “Parties” and each a “Party”) 
refer to the entities identified in the applicable 
Order Form. Each Party may enter into Order 
Forms which are governed by the General 
Terms and applicable Schedule. If there is any 
conflict among the Agreements (as defined 
below), the descending order of precedence 
will be (unless expressly stated otherwise) the 
Order Forms, Schedules, and General Terms. 
This Schedule applies exclusively to specific 
systems or services and these terms and 
conditions are deemed applicable only where 
the Client executes an Order Form in respect of 
such service. For avoidance of doubt, where a 
specific service is indicated on an applicable 
Order Form the applicable Schedule shall apply, 
as follows: (a) for Hosted Services, the Hosted 
Services Schedule shall apply; (b) for software, 
the System Schedule shall apply; (c) for Data 
Quality, the Data Quality Hosted Services or 
System Schedule shall apply; (d) for 
Professional Services, the Professional Services 
Schedule shall apply, and (e) for other 
functionality, the applicable Schedule shall 

Neste Anexo, “Cliente” e “Innovative” 
(coletivamente as “Partes” e cada uma 
“Parte”) referem-se às entidades 
identificadas no Formulário de Pedido 
aplicável. Cada Parte poderá celebrar 
Formulários de Pedido, que são regidos 
pelos Termos Gerais e Anexo aplicável. Se 
houver qualquer conflito entre os 
Contratos (conforme definido abaixo), a 
ordem decrescente de prevalência será (a 
menos que expressamente declarado de 
outra forma) os Formulários de Pedido, 
Anexos e Termos Gerais. Este Anexo se 
aplica exclusivamente a sistemas ou 
serviços específicos e estes termos e 
condições são considerados aplicáveis 
apenas quando o Cliente assina um 
Formulário de Pedido em relação a tal 
serviço. Para evitar dúvidas, quando um 
serviço específico for indicado em um 
Formulário de Pedido aplicável, o Anexo 
aplicável será aplicado, conforme segue: (a) 
para Serviços Hospedados, o Anexo dos 
Serviços Hospedados será aplicável; (b) 
para software, o Anexo do Sistema será 
aplicável; (c) para Qualidade de Dados, os 
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apply in each case in addition to these General 
Terms. 

Serviços Hospedados de Qualidade de 
Dados ou Anexo do Sistema será aplicável; 
(d) para Serviços Profissionais, o Anexo de 
Serviços Profissionais será aplicável, e (e) 
para outras funcionalidades, o Anexo 
aplicável deverá ser aplicado em cada caso 
além destes Termos Gerais. 

  
The Systems are intended to be used only to 
process Client’s data and are not intended to 
benefit affiliates, subsidiaries, or third parties. 

Os Sistemas deverão ser utilizados apenas 
para processar dados do Cliente e não se 
destinam a beneficiar afiliadas, subsidiárias 
ou terceiros. 

  
1. ADDITIONAL DEFINITIONS. As used in 
this Schedule and the Agreement, the following 
terms shall have the meanings set forth below: 

1. DEFINIÇÕES ADICIONAIS. 
Conforme utilizados neste Anexo e no 
Contrato, os termos a seguir terão os 
seguintes significados estabelecidos 
abaixo: 

  
“Central Processing Unit” means the specific 
physical computer on which the System(s) 
reside and operate. 

“Unidade Central de Processamento” 
significa o computador físico específico no 
qual o(s) Sistema(s) residem e operam. 

  
“Confidential Information”, in addition to the 
definition in the General Terms, also means 
software, databases, services, Intellectual 
Property of the Parties, the data provided by 
either Party to the other in connection with 
performance of this Agreement, information 
regarding each party’s business processes, 
methods and plans, and any business or 
technical information of a Party or its 
customers, including but not limited to any 
information relating to a Party’s or its 
customers’ product plans, designs, costs, 
finances, marketing plans, business 
opportunities, personnel, research, 
development or know-how. Confidential 
Information does not include information 
which (a) is already known by the recipient, (b) 
becomes, through no act or fault of the 
recipient, publicly known or available, (c) is 
received by recipient from a third party without 
a restriction on disclosure or use, or (d) is 
independently developed by recipient without 
reference to the Confidential Information. 

“Informações Confidenciais”, além da 
definição nos Termos Gerais, também 
significa os softwares, bancos de dados, 
serviços, Propriedade Intelectual das 
Partes, os dados fornecidos por uma das 
Partes à outra em razão da execução deste 
Contrato, informações sobre os processos, 
métodos e planos de negócios de cada 
parte, e qualquer informação comercial ou 
técnica de uma Parte ou de seus clientes, 
incluindo mas não se limitando a quaisquer 
informações relacionadas aos planos de 
produto, projetos, custos, finanças, planos 
de marketing de uma Parte ou de seus 
clientes, oportunidades de negócios, 
pessoal, pesquisa, desenvolvimento ou 
know-how. As Informações Confidenciais 
não incluem informações que (a) já sejam 
conhecidas pelo destinatário, (b) se 
tornem, por nenhum ato ou culpa do 
destinatário, publicamente conhecidas ou 
disponíveis, (c) sejam recebidas pelo 
destinatário através de um terceiros sem 
restrição de divulgação ou uso, ou (d) são 
desenvolvidas de forma independente pelo 
destinatário sem referência às Informações 
Confidenciais. 

  
“Data Processing Facility” means the facility 
where the Central Processing Unit is located, as 
designated in the respective Order Form, which 
is owned or operated solely by Client and used 
for the purpose of processing Client’s machine-
readable Records. 

“Unidade de Tratamento de Dados” 
significa a instalação onde a Unidade 
Central de Processamento está localizada, 
conforme designado no respectivo 
Formulário de Pedido, que pertence ou é 
operada exclusivamente pelo Cliente e 
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utilizada para fins de processamento de 
Registros por leitura computadorizada do 
Cliente. 

  
“Grammar Files” means comprehensive and 
proprietary dictionary containing meanings and 
contexts for millions of names and thousands of 
phrases and patterns (may also be referred to 
as “Knowledge Base(s)”). 

“Arquivos de Gramática” significa 
dicionário abrangente e exclusivo 
contendo significados e contextos para 
milhões de nomes e milhares de frases e 
padrões (também pode ser referido como 
“Base(s) de Conhecimento”). 

  
“Implementation Period” means the timeline 
for installation and testing of the System(s) as 
listed on the applicable Order Form and 
described in the Implementation Plan. 

“Período de Implementação” significa o 
cronograma para instalação e teste do(s) 
Sistema(s), conforme listado no Formulário 
de Pedido aplicável e descrito no Plano de 
Implementação. 

  
“Implementation Plan” means a mutually 
executed agreement between Innovative and 
Client for installation of the Systems, which 
describes (a) the Implementation Period, (b) 
timelines for deliverables, (c) responsibilities 
and action items for each Party with respect to 
the installation, and the (d) scope of the 
installation, including functionality and outputs 
for the Systems. 

“Plano de Implementação” significa um 
contrato mutuamente assinado entre a 
Innovative e o Cliente para a instalação dos 
Sistemas, que descreve (a) o Período de 
Implementação, (b) cronogramas de 
entregáveis, (c) responsabilidades e itens 
de ação para cada Parte com relação à 
instalação e ao (d) escopo da instalação, 
incluindo funcionalidade e resultados para 
os Sistemas. 

  
“Mainframe” means a hardware/software 
environment utilizing, for example, the IBM 
MVS or IBM CICS operating system. 

“Mainframe” significa um ambiente de 
hardware/software que utiliza, por 
exemplo, o sistema operacional IBM MVS 
ou IBM CICS. 

  
“Open System” means a hardware/software 
environment utilizing operating systems which 
include UNIX or Windows. Depending upon the 
System, currently supported hardware 
environments include and are limited to IBM 
AIX, Sun Solaris, HP-UX, Windows 
NT/00/XP/03/08/Windows 7, and Linux Red 
Hat. Innovative reserves the right to amend the 
list of supported software or hardware 
environments at its sole discretion. Innovative 
will charge a porting fee for any hardware or 
software not currently listed as supported. 

“Sistema Aberto” significa um ambiente de 
hardware/software que utiliza sistemas 
operacionais que incluem UNIX ou 
Windows. Dependendo do sistema, os 
ambientes de hardware atualmente 
suportados incluem e estão limitados a IBM 
AIX, Sun Solaris, HP-UX, Windows 
NT/00/XP/03/08/Windows 7 e Linux Red 
Hat. A Innovative reserva-se o direito de 
alterar a lista de ambientes de software ou 
hardware com suporte a seu exclusivo 
critério. A Innovative cobrará uma taxa de 
portabilidade para qualquer hardware ou 
software não listado atualmente como 
compatível. 

  
“Organizations” means a separate business 
unit within a single Software Instance. 

“Organizações” significa uma unidade de 
negócios separada dentro de uma única 
Instância de Software. 

  
“Post-Implementation Period Work” means 
professional services work performed by 
Innovative after the Implementation Period 
ends but before an acceptance form is signed, 

“Trabalho do Período de Pós-
Implementação” significa o trabalho de 
serviços profissionais realizado pela 
Innovative após o término do Período de 
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which may be subject to additional consulting 
fees. 

Implementação, mas antes da assinatura 
do formulário de aceitação, que poderá 
estar sujeito a taxas de consultoria 
adicionais. 

  
“Software Instance” means a single copy of 
System running on a single operating system 
with a single System database. 

“Instância de Software” significa uma 
única cópia do Sistema em execução em 
um único sistema operacional com um 
único banco de dados do Sistema. 

  
2. SYSTEM OVERVIEW 2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 
  
2.1. Description. “Enlighten” or “Systems” 
means the current Version of the assets listed 
on the applicable Order Form consisting of 
software, a proprietary software system 
designed and marketed by Innovative. The 
Enlighten suite of software consists of many 
different assets. The data quality products may, 
depending on the asset, offer cleansing, 
standardizing, and/or matching of records 
using the Grammar Files or addresses. Actual 
functionality depends on assets included on the 
applicable Order Form. The applicable Order 
Form may further specify whether the Systems 
are limited to a particular use case such as an 
established data quality process with a defined 
deliverable. Under no circumstances may Client 
knowingly export, directly or indirectly, any 
System and/or Documentation licensed 
pursuant to this Agreement, or the direct 
product thereof, without first obtaining proper 
authorization. The System only operates with 
the following: Windows platform and SQL 
Server database management system, unless 
otherwise specified on an applicable Order 
Form. 

2.1. Descrição. “Enlighten” ou 
“Sistemas” significa a versão atual dos 
ativos listados no Formulário de Pedido 
aplicável que consiste no software, um 
sistema de software exclusivo projetado e 
comercializado pela Innovative. O conjunto 
de software Enlighten consiste em muitos 
ativos diferentes. Os produtos de qualidade 
de dados podem, dependendo do ativo, 
oferecer limpeza, padronização e/ou 
correspondência de registros usando 
Arquivos de Gramática ou endereços. A 
funcionalidade real depende dos ativos 
incluídos no Formulário de Pedido 
aplicável. O Formulário de Pedido aplicável 
pode ainda especificar se os Sistemas estão 
limitados a um caso de uso específico, 
como um processo de qualidade de dados 
estabelecido com um item de entrega 
definido. Em nenhuma circunstância o 
Cliente poderá exportar conscientemente, 
direta ou indiretamente, qualquer Sistema 
e/ou Documentação licenciada de acordo 
com este Contrato, ou o produto direto 
dele, sem primeiro obter a autorização 
adequada. O sistema só funciona com: A 
plataforma Windows e sistema de 
gerenciamento de banco de dados SQL 
Server, a menos que especificado de outra 
forma em um Formulário de Pedido 
aplicável. 

  
2.2. Grammar Files. The Grammar Files 
contain the rules that specify how to parse and 
standardize inputted Records. The Grammar 
Files control how each work, number, and 
section of the input is classified and choses 
whether any standardizations are applied. 
These classifications, combined with rules built 
into the grammar, are used to identify the 
meaning and correct order of each piece of the 
input. Client acknowledges that the Grammar 
Files are proprietary to Innovative (whether so 
marked or not), have not been generally 
published or distributed and contain trade 

2.2 Arquivos de Gramática. Os 
arquivos de gramática contêm as regras 
que especificam como analisar e 
padronizar os Registros inseridos. Os 
Arquivos de Gramática controlam como 
cada trabalho, número e seção da entrada 
é classificado e escolhe se alguma 
padronização é aplicada. Essas 
classificações, combinadas com regras 
incorporadas à gramática, são utilizadas 
para identificar o significado e a ordem 
correta de cada parte da entrada. O Cliente 
reconhece que os Arquivos de Gramática 
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secrets of Innovative. For avoidance of doubt, 
the Grammar Files (and any updates thereto, 
which may be included from time-to-time at 
Innovative’s discretion) are the Intellectual 
Property and Confidential Information of 
Innovative. 

são propriedade da Innovative (marcados 
ou não), não foram geralmente publicados 
ou distribuídos e contêm segredos 
comerciais da Innovative. Para evitar 
dúvidas, os Arquivos de Gramática (e 
quaisquer atualizações dos aludidos 
arquivos, que podem ser incluídos de 
tempos em tempos a critério da Innovative) 
são Propriedade Intelectual e Informações 
Confidenciais da Innovative. 

  
2.3. Assets. The Order Form lists the 
assets being licensed as part of the System. 
Client is being provided access to one (1) 
production Software Instance and one (1) 
test/development Software Instance of the 
System, unless otherwise stated on the Order 
Form. 

2.3. Ativos. O Formulário de Pedido 
lista os ativos sendo licenciados como parte 
do Sistema. O Cliente receberá acesso a 1 
(uma) Instância de Software de produção e 
1 (uma) Instância de Software de 
teste/desenvolvimento do Sistema, a 
menos que especificado de outra forma no 
Formulário de Pedido. 

  
2.4. Asset Restrictions. The use of each 
System will be limited to the hardware platform 
as provided in Section 2.1 and the Data 
Processing Facility as stated in the applicable 
Order Form. 

2.4 Restrições de Ativos. O uso de 
cada Sistema será limitado à plataforma de 
hardware conforme estabelecido na 
Cláusula 2.1 e à Unidade de Tratamento de 
Dados conforme declarado no Formulário 
de Pedido aplicável. 

  
2.5. Client Data Processing Facility. This 
location of the Data Processing Facility is as 
listed on the applicable Order Form. Client has 
the right to execute the Systems at the Data 
Processing Facility solely for the purpose of 
processing the Records of Client. 

2.5. Unidade de Tratamento de 
Dados do Cliente. Esta localização da 
Unidade de Tratamento de Dados está 
listada no Formulário de Pedido aplicável. 
O Cliente terá o direito de executar os 
Sistemas nas Unidade de Tratamento de 
Dados exclusivamente para fins de 
processamento dos Registros do Cliente. 

  
2.6. Limitations. Client agrees to use the 
data and information obtained through the 
System solely for the purpose of performing its 
duties and obligations with respect, but not 
limited, to applicable law and regulation. Client 
will not use the System other than for its own 
internal business purposes. Client agrees and 
acknowledges that it will comply with the 
following use limitations on the System (a) not 
to use the data in contravention of applicable 
law or regulation, and to (b) not to use the data 
in violation of such other law or legislation that 
is current or may be enacted in the future that 
Innovative determines limits the use of the 
System by Client. 

2.6. Limitações. O Cliente concorda 
em utilizar os dados e informações obtidos 
pelo Sistema exclusivamente com a 
finalidade de cumprir seus deveres e 
obrigações com relação, mas não se 
limitando, à legislação e regulamentação 
aplicáveis. O Cliente não utilizará o Sistema 
a não ser para seus próprios fins comerciais 
internos. O Cliente concorda e reconhece 
que irá cumprir as seguintes limitações de 
uso no Sistema (a) não usar os dados em 
violação da lei ou regulamento aplicável e 
(b) não usar os dados em violação de outra 
lei ou legislação atual ou que possa ser 
promulgada no futuro que a Innovative 
determine que limita o uso do Sistema pelo 
Cliente. 

  
3. SUPPORT, MAINTENANCE, AND 
TRAINING 

3. SUPORTE, MANUTENÇÃO E 
TREINAMENTO 
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3.1. User Training. Innovative will provide 
training as part of the implementation for any 
Users of the System. Innovative’s standard 
policy is to provide web based training in 
English. Innovative will provide remote User 
Training sessions as part of the Remote 
Professional Services Fee described in Section 
9.1 below. This will be a combination of one-to-
one and group sessions for up to three (3) 
Users. Post- implementation training may also 
be provided to the Client’s system 
administrator(s) if agreed in writing. Such Post-
implementation training will be charged at 
Innovative’s then-current consultancy rates. 
On- site training may be provided as an option; 
however, this will incur additional costs to the 
Client. 

3.1 Treinamento do Usuário. A 
Innovative fornecerá treinamento como 
parte da implementação para todos os 
Usuários do Sistema. A política padrão da 
Innovative é fornecer treinamento via web 
em inglês. A Innovative fornecerá sessões 
remotas de Treinamento do Usuário como 
parte da Taxa de Serviços Profissionais 
Remotos, conforme descrito na Cláusula 
9.1 abaixo. Esta será uma combinação de 
sessões individuais e em grupo para até 3 
(três) usuários. O treinamento pós-
implementação também poderá ser 
fornecido ao(s) administrador(es) do 
sistema do Cliente, se acordado por escrito. 
O treinamento pós-implementação será 
cobrado de acordo com as taxas de 
consultoria então vigentes da Innovative. O 
treinamento no local poderá ser fornecido 
como uma opção; no entanto, isso 
implicará em custos adicionais para o 
Cliente. 

  
3.2. Maintenance and Support. Customer 
support is available in English by email or phone 
during normal business hours, pursuant to 
Innovative’s then- current Customer Support 
Policy (as updated by Innovative from time-to-
time). For U.S. Clients, normal business hours 
are Monday through Friday 8:30 A.M. to 5:00 
P.M. EST. For EMEA Clients, normal business 
hours are Monday through Friday 9:00 A.M. to 
5:00 P.M. GMT. Maintenance and support 
services shall include timely telephone and 
electronic support for the then-current Version 
and one (1) prior Version of the System(s). 
Innovative’s support obligations shall be limited 
to causing the supported Versions of the 
System(s) to perform substantially in 
accordance with the Documentation. All 
reported problems shall be reviewed by 
Innovative within twenty-four (24) hours 
pursuant to Innovative’s then-current 
Customer Support Policy (as may be updated 
from time-to-time by Innovative and is 
available upon request). Maintenance services 
shall also include any Enhancements to the 
System which Innovative makes, at its own 
discretion, but shall not include any Extensions 
of the Systems. Innovative shall be responsible 
for maintenance on its proprietary software 
systems, but will not be responsible for 
maintenance to any customized or wraparound 
code which may be required to cause 
Innovative’s software to interface with Client’s 
Computer system. Client may at its option 
purchase additional maintenance to apply 
specifically to custom code, or may retain 

3.2. Manutenção e Suporte. O 
suporte ao Cliente está disponível em 
inglês por e-mail ou telefone durante o 
horário comercial normal, de acordo com a 
Política de Suporte ao Cliente da Innovative 
em vigor à época (conforme atualizada pela 
Innovative de tempos em tempos). Para 
clientes nos EUA, o horário comercial 
normal é de segunda a sexta-feira, 8:30 às 
17:00 EST. Para clientes EMEA, o horário 
comercial normal é de segunda a sexta-
feira, 9:00 às 17:00 GMT. Os serviços de 
manutenção e suporte deverão incluir 
suporte oportuno por telefone e suporte 
eletrônico para a versão vigente à época e 
1 (uma) Versão anterior do(s) Sistema(s). 
As obrigações de suporte da Innovative 
deverão ser limitadas a fazer com que as 
Versões compatíveis do(s) Sistema(s) 
funcionem substancialmente de acordo 
com a Documentação. Todos os problemas 
relatados deverão ser revisados pela 
Innovative dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas de acordo com a Política de Suporte 
ao Cliente vigente à época (conforme pode 
ser atualizada de tempos em tempos pela 
Innovative e está disponível mediante 
solicitação). Os serviços de manutenção 
também deverão incluir quaisquer 
Aprimoramentos no sistema que a 
Innovative faça, a seu próprio critério, mas 
não devem incluir quaisquer Extensões dos 
Sistemas. A Innovative será responsável 
pela manutenção de seus sistemas de 
software exclusivos, mas não será 
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Innovative as needed to perform maintenance 
on custom code, at [y|’s then current rates. 

responsável pela manutenção de qualquer 
código personalizado ou cruzado que possa 
ser necessário para fazer com que o 
software da Innovative faça interface com 
o Sistema de Computador do Cliente. O 
Cliente poderá, por opção própria, adquirir 
uma manutenção adicional para aplicar 
especificamente ao código personalizado 
ou poderá reter Innovative conforme 
necessário para realizar a manutenção do 
código personalizado, às taxas atuais de 
[y|. 

  
3.3. Designated Operating Environment. 
Innovative will not be responsible for problems 
originating in the Internet or arising from 
Client’s hardware, software, or configurations. 
Innovative reserves the right to modify any 
portion of System software at any time for the 
purpose of, but not limited to, fixing defects or 
applying Enhancements. 

3.3. Ambiente Operacional 
Designado. A Innovative não será 
responsável por problemas originados na 
Internet ou decorrentes do hardware, 
software ou configurações do Cliente. A 
Innovative reserva-se o direito de modificar 
qualquer parte do software do Sistema a 
qualquer momento com o propósito de, 
mas não se limitando a, corrigir defeitos ou 
aplicar Aprimoramentos. 

  
3.4. Supported Versions. Innovative shall 
only provide maintenance and support for the 
then-current Version of the System and one (1) 
prior Version of the System. Innovative reserves 
the right to require an upgrade to the latest 
Version of the System should Innovative 
determine that technology no longer supports 
or allows access to the Client’s then-current 
System. 

3.4. Versões Compatíveis. A 
Innovative deverá fornecer apenas 
manutenção e suporte para a Versão do 
Sistema vigente à época e para 1 (uma) 
Versão anterior do Sistema. A Innovative 
reserva-se o direito de exigir uma 
atualização para a Versão mais recente do 
Sistema caso a Innovative determine que a 
tecnologia não suporta mais ou não 
permite mais acessar o Sistema do Cliente 
vigente, à época. 

  
4. IMPLEMENTATION AND 
ACCEPTANCE 

4. IMPLEMENTAÇÃO E ACEITE 

  
4.1. The System shall be made available to 
Client beginning on the Effective Date (as listed 
on the applicable Order Form) or as soon as 
reasonably possible thereafter. 

4.1 O Sistema deverá ser 
disponibilizado ao Cliente a partir da Data 
de Entrada em Vigor (conforme listado no 
Formulário de Pedido aplicável) ou assim 
que razoavelmente possível após a Data de 
Entrada em Vigor. 

  
4.2. Implementation Plan. The Parties will 
arrange a project planning meeting within a 
reasonable time after the Effective Date. 
Innovative shall not commence work until the 
Parties mutually agree upon an 
Implementation Plan. The scope and 
deliverables of the Implementation Plan shall 
be effective on the date of signature by both 
Parties. Any additions or variations to the 
Implementation Plan following signature shall 
be agreed-to between the Parties in- writing 

4.2. Plano de Implementação. As 
Partes organizarão uma reunião de 
planejamento do projeto em um prazo 
razoável após a Data de Entrada em Vigor. 
A Innovative não deverá começar o 
trabalho até que as Partes entrem em 
acordo no tocante a um Plano de 
Implementação. O escopo e entregáveis do 
Plano de Implementação entrarão em vigor 
na data de assinatura por ambas as Partes. 
Quaisquer acréscimos ou alterações do 
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and shall be subject to additional consultancy 
fees at Innovative’s then-current rates. 

Plano de Implementação após a assinatura 
serão acordados entre as Partes por escrito 
e estarão sujeitos a taxas de consultoria 
adicionais às taxas então vigentes da 
Innovative. 

  
4.3. Implementation Period. 4.3. Período de Implementação. 
  
4.3.1. The Implementation Period shall be a 
maximum of thirty (30) days unless an 
alternative Implementation Period is agreed-to 
by the Parties and listed in Section 4.6 below. 
The Parties agree that the actual time required 
to complete the implementation depends upon 
the Client providing specified work items and 
timely responses to decision points, requests 
for data and related items. As a result, 
Innovative does not provide any warranty or 
guarantee that the System will be installed or 
accepted on a certain date or that the 
Implementation Period will be sufficient for a 
complete installation and testing of FinScan®. 

4.3.1. O Período de Implementação 
será de no máximo 30 (trinta) dias, a menos 
que um Período de Implementação 
alternativo seja acordado pelas Partes e 
listado na Cláusula 4.6 abaixo. As Partes 
concordam que o tempo real necessário 
para concluir a implementação depende do 
fornecimento, pelo Cliente, de itens de 
trabalho especificados e respostas 
tempestivas aos pontos de decisão, 
solicitações de dados e itens relacionados. 
Como resultado, a Innovative não oferece 
qualquer declaração ou garantia de que o 
Sistema será instalado ou aceito em uma 
determinada data ou que o Período de 
Implementação será suficiente para uma 
instalação completa e teste de FinScan®. 

  
4.3.2. The professional services fees listed 
on the applicable Order Form enable Innovative 
to assist with Client’s Implementation Plan 
during the Implementation Period, subject to 
the following limitations: (a) Innovative will not 
provide more than the maximum number of 
professional services days during the 
Implementation Period if such a maximum 
number is listed on the applicable Order Form, 
(b) such professional services fees do not cover 
Post-Implementation Period Work or any 
professional services work completed by 
Innovative outside of the Implementation 
Period, and (c) if a maximum number is listed 
on the applicable Order Form, Client is not 
entitled to reimbursement for any such 
professional services days not used. Any 
agreement to change the Implementation 
Period and/or the maximum number of 
professional services days (if applicable) shall 
be mutually agreed-to in-writing, and shall be 
subject to additional consultancy fees at 
Innovative’s then current rates. 

4.3.2. As taxas de serviços profissionais 
listadas no Formulário de Pedido aplicável 
permitem à Innovative auxiliar no Plano de 
Implementação do Cliente durante o 
Período de Implementação, sujeito às 
seguintes limitações: (a) a Innovative não 
fornecerá mais do que o número máximo 
de dias de serviços profissionais durante o 
Período de Implementação se tal número 
máximo estiver listado no Formulário de 
Pedido aplicável, (b) tais taxas de serviços 
profissionais não cobrem o Trabalho do 
Período de Pós-Implementação ou 
qualquer trabalho de serviços profissionais 
concluído pela Innovative fora do Período 
de Implementação, e (c) se um número 
máximo estiver listado no Formulário de 
Pedido aplicável, o Cliente não terá direito 
a reembolso por quaisquer dias de serviços 
profissionais não utilizados. Qualquer 
acordo para alterar o Período de 
Implementação e/ou o número máximo de 
dias de serviços profissionais (se aplicável) 
deve ser mutuamente acordado por escrito 
e estará sujeito a taxas de consultoria 
adicionais sobre as taxas atuais, à época, da 
Innovative. 

  
4.3.3. Innovative is not responsible for 
action items in the Implementation Plan 
assigned to the Client. In the event that the 

4.3.3. A Innovative não é responsável 
por itens de ação no Plano de 
Implementação cedido ao Cliente. No caso 
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Client requests assistance in completing such 
action items, such work by Innovative will be 
agreed-to in-writing and shall be subject to 
additional consultancy fees at Innovative’s 
then-current rates. 

de o Cliente solicitar assistência na 
conclusão de tais itens de ação, tal trabalho 
pela Innovative será acordado por escrito e 
estará sujeito a taxas de consultoria 
adicionais às taxas vigentes, à época, da 
Innovative. 

  
4.3.4. Innovative shall not be responsible for 
any delays in implementation caused by the 
Client or as a result of the Client not completing 
responsibilities or action items in the 
Implementation Plan within the agreed-to 
timelines. In the event that delays by the Client 
result in implementation exceeding the 
Implementation Period and the Parties have 
not mutually agreed in-writing to extend the 
Implementation Period, Client agrees that: 

4.3.4. A Innovative não será 
responsável por quaisquer atrasos na 
implementação causados pelo Cliente ou 
em virtude de o Cliente não cumprir 
responsabilidades ou itens de ação no 
Plano de Implementação dentro dos prazos 
acordados. No caso em que atrasos por 
parte do Cliente resultem em 
implementação excedendo o Período de 
Implementação e as Partes não tenham 
acordado mutuamente por escrito a 
extensão do Período de Implementação, o 
Cliente concorda que: 

  
(a) The Implementation Period will be 
deemed complete on the final day of the 
Implementation Period and all professional 
services fees become due and payable to 
Innovative according to Section 4.5 below. Any 
Post-Implementation Period Work performed 
by Innovative, including any remaining 
responsibilities or action items assigned to 
Innovative in the Implementation Plan, will be 
subject to additional consultancy fees at 
Innovative’s then-current rates. Such additional 
consultancy fees shall be charged on a time and 
materials basis, documented separately in-
writing by the Parties. 

(a) O Período de Implementação 
será considerado concluído no último dia 
do Período de Implementação e todas as 
taxas de serviços profissionais vencerão e 
serão pagas a Innovative de acordo com a 
Cláusula 4.5 abaixo. Qualquer Trabalho do 
Período de Pós-Implementação executado 
pela Innovative, incluindo quaisquer 
responsabilidades restantes ou itens de 
ação cedidos a Innovative no Plano de 
Implementação, estará sujeito a taxas de 
consultoria adicionais às taxas vigentes, à 
época, da Innovative. Essas taxas de 
consultoria adicionais serão cobradas com 
base no tempo e nos materiais, 
documentadas separadamente por escrito 
pelas Partes. 

  
(b) Client agrees that any Post-
Implementation Period Work must be 
scheduled separately. Client acknowledges that 
Innovative does not guarantee the availability 
of Innovative professional services staff beyond 
the Implementation Period except with prior 
written agreement between the Parties. 

(b) O Cliente concorda que qualquer 
Trabalho do Período de Pós-
Implementação deverá ser agendado 
separadamente. O Cliente reconhece que a 
Innovative não garante a disponibilidade da 
equipe de serviços profissionais da 
Innovative além do Período de 
Implementação, exceto com acordo prévio 
por escrito entre as Partes. 

  
4.4. Acceptance of Implementation. 
Client shall accept the proper implementation 
of the System within thirty (30) days of the end 
of the Implementation Period unless Client 
notifies Innovative in writing of a 
nonconformity of the System to the 
Documentation during such thirty (30) day 
period. 

4.4 Aceite da Implementação. O 
Cliente deverá aceitar a implementação 
adequada do Sistema dentro de 30 (trinta) 
dias do final do Período de Implementação, 
a menos que o Cliente notifique a 
Innovative por escrito acerca de uma não 
conformidade do Sistema com a 
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Documentação durante esse período de 30 
(trinta) dias. 

  
4.5. Payment of Implementation Fees. 
Professional services fees related to 
Implementation Period are listed below. Client 
shall pay all professional services fees related to 
the Implementation Period at the end of the 
Implementation Period as provided in the 
General Terms. 

4.5. Pagamento de Taxas de 
Implementação. As taxas de serviços 
profissionais relacionadas ao Período de 
Implementação estão listadas abaixo. O 
Cliente deve pagar todas as taxas de 
serviços profissionais relacionadas ao 
Período de Implementação no final do 
Período de Implementação, conforme 
previsto nos Termos Gerais. 

  
4.6. Implementation Period: 60 days 4.6. Período de Implementação: 60 

dias 
  
5. CLIENT SOURCES 5. FONTES DO CLIENTE 
  
5.1. Client Sources. Details about how the 
Client Sources are to be configured will be 
identified during the Implementation Period 
and defined in the Documentation. 

5.1 Fontes do Cliente. Detalhes sobre 
como as Fontes do Cliente devem ser 
configuradas serão identificados durante o 
Período de Implementação e definidos na 
Documentação. 

  
6. SYSTEM FUNCTIONALITY 6. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA 
  
6.1. The suite of software consists of many 
different software assets with a variety of 
functionality. The data quality products may, 
depending on the asset, offer cleansing, 
standardizing, and/or matching of Records 
using the Grammar Files in real-time and/or 
batch processing. System use will be measured 
on a cumulative basis. 

6.1. O conjunto de software consiste 
em muitos ativos de software diferentes 
com uma variedade de funcionalidades. Os 
produtos de qualidade de dados da podem, 
dependendo do ativo, oferecer limpeza, 
padronização e/ou correspondência de 
Registros usando Arquivos de Gramática 
em tempo real e/ou processamento por 
lote. O uso do sistema será medido de 
forma cumulativa. 

  
7. SYSTEM SECURITY; PROTECTION OF 
DATA 

7. SISTEMA DE SEGURANÇA; 
PROTEÇÃO DE DADOS 

  
7.1. System Security. As a System installed 
at Client’s Data Processing Facility, Client shall 
be solely responsible during any Term to 
provide and maintain reasonable up-to-date 
security technology with respect to the Systems 
to prevent unauthorized access, data loss, 
disclosure or “hacking” of the System. 

7.1. Sistema de Segurança. Como um 
Sistema instalado nas Unidade de 
Tratamento de Dados do Cliente, o Cliente 
será o único responsável, durante qualquer 
Prazo, por fornecer e manter tecnologia de 
segurança razoavelmente atualizada com 
relação aos Sistemas para evitar acesso não 
autorizado, perda de dados, divulgação ou 
“hackeamento” do Sistema. 

  
7.2. Data Security - Protection of Client 
Data. Innovative acknowledges and agrees that 
all Client data transmitted, accessed or 
processed as part of the Systems is Confidential 
Information. In addition to the other 
requirements of the Agreement, Innovative will 
maintain safeguards against misuse of Client 

7.2 Segurança de Dados - Proteção 
de Dados do Cliente. A Innovative 
reconhece e concorda que todos os dados 
do Cliente transmitidos, acessados ou 
processados como parte dos Sistemas são 
Informações Confidenciais. Além dos 
outros requisitos do Contrato, a Innovative 
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data in the possession of Innovative which are 
no less rigorous than those maintained by 
Innovative for its own information of a similar 
nature. Innovative shall bind its employees and 
service providers to privacy and security 
obligations consistent with this Agreement. 

manterá proteção contra o uso indevido de 
dados do Cliente na posse da Innovative 
que não seja menos rigorosa do que aquela 
mantida pela Innovative para suas próprias 
informações de natureza semelhante. A 
Innovative vinculará seus empregados e 
prestadores de serviços às obrigações de 
privacidade e segurança compatíveis com 
este Contrato. 

  
8. ASSUMPTIONS 8. PREMISSAS 
  
8.1. Volume Limitation and Increments. 
The processing volumes will be limited to the 
maximums listed on the Order Form. It is the 
Client’s responsibility to inform Innovative of 
any increase in volumes immediately on 
occurrence. If the Client exceeds the maximum 
number, Innovative will invoice Client for the 
overage at a rate of 1.5 times (1.5x) the Client’s 
per-Record rate or per- transaction rate, unless 
otherwise negotiated by Innovative and Client. 

8.1. Limitação e Incrementos de 
Volume. Os volumes de processamento 
serão limitados aos máximos listados no 
Formulário de Pedido. É responsabilidade 
do Cliente informar Innovative acerca de 
qualquer aumento nos volumes 
imediatamente após a ocorrência. Se o 
Cliente exceder os números máximos, 
Innovative faturará o Cliente pelo 
excedente a uma taxa de 1,5 vezes (1,5x) a 
taxa do Cliente por Registro ou por 
transação, a menos que seja negociado de 
outra forma por Innovative e pela Cliente. 

  
8.2. Reporting. On request from Innovative 
but not less than annually, Client shall provide 
Innovative with the Record volumes, 
transactions completed, and the number of 
Users for the System. 

8.2. Relatórios. A pedido da Innovative, 
mas não menos do que anualmente, o 
Cliente deverá fornecer à Innovative os 
volumes de Registro, as operações 
concluídas e o número de Usuários do 
Sistema. 

  
9. FEES AND PAYMENT 9. TAXAS E PAGAMENTO 
  
9.1. Fees. 9.1. Taxas. 
  
9.1.1. Remote Professional Services Fee shall 
include: Establishing screening rules for up to 
two (2) Client Sources, setup, testing, and two 
(2) hours of User Training, according to Section 
3.1. 

9.1.1. A Taxa de Serviços Profissionais 
Remotos deve incluir: O estabelecimento 
de normas de verificação para até 2 (duas) 
Fontes do Cliente, configuração, teste e 2 
(duas) horas de Treinamento do Usuário de 
acordo com a Cláusula 3.1. 

  
9.1.2. Annual Fee. The license to the System 
is provided in exchange for an annual Fee. The 
annual Fee shall include use of the System. All 
Fees are listed on the applicable Order Form. 

9.1.2. Taxa Anual. A licença do Sistema é 
fornecida em troca de uma Taxa anual. A 
Taxa anual incluirá o uso do Sistema. Todas 
as taxas estão listadas no Formulário de 
Pedido aplicável. 

  
9.2. Fee Increases. After the expiration of 
the Initial Term and/or any Renewal Term (as 
the case may be), the Fees may be increased as 
of the anniversary of the Effective Date for the 
particular System provided Client has been 
given at least thirty (30) days’ prior written 
notice. 

9.2. Aumentos de Taxas. Após o 
término do Prazo Inicial e/ou de qualquer 
Prazo de Renovação (conforme o caso), as 
Taxas poderão ser aumentadas a partir do 
aniversário da Data de Entrada em Vigor 
para o Sistema específico, desde que o 
Cliente tenha sido notificada por escrito 
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com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

  
9.3. Additional Consultancy. Other than 
where necessary for maintenance purposes, 
any additional consultancy days during the 
Initial Term and/or any Renewal Term will be 
invoiced at Innovative’s then-current 
consultancy rate per day plus applicable tax. 
Travel and living expenses will be billed at cost. 
Such charges will always be subject to 
Innovative seeking prior written approval in a 
Change Order from Client before being incurred 
and charged. 

9.3 Consultoria Adicional. Exceto 
quando necessário para fins de 
manutenção, quaisquer dias de consultoria 
adicionais durante o Prazo Inicial e/ou 
qualquer Prazo de Renovação serão 
faturados à taxa de consultoria então 
vigente da Innovative por dia acrescida de 
impostos aplicáveis. As despesas de viagem 
e estadia serão cobradas pelo valor de 
custo. Tais cobranças sempre estarão 
sujeitas a Innovative obter a aprovação 
prévia por escrito em um Pedido de 
Alteração do Cliente antes de serem 
incorridas e cobradas. 

  
9.4. Change Orders. Additional installation 
fees may be incurred for additional Client 
Sources and for any changes to the automated 
processing; these changes will be defined in a 
Change Order. A separate quote will be issued 
for each Change Order using the consultancy 
rate stated above. 

9.4. Pedidos de Alteração. Taxas de 
instalação adicionais podem ser incorridas 
para Fontes do Cliente adicionais e para 
quaisquer alterações no processamento 
automatizado; essas mudanças serão 
definidas em um Pedido de Alteração. Uma 
cotação separada será emitida para cada 
Pedido de Alteração utilizando a taxa de 
consultoria indicada acima. 

  
9.5. Payment Term. Innovative will invoice 
as provided in the General Terms. 

9.5. Prazo de Pagamento. A Innovative 
irá faturar conforme estabelecido nos 
Termos Gerais. 

  
10. WARRANTY DISCLAIMER. 10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

POR GARANTIA. 
  
10.1. Innovative does not guarantee or 
warrant the availability or updating of any 
underlying information or data in any third 
party database In the event that Innovative 
cannot continue to provide the third party 
database due to non-availability of underlying 
information or data and Innovative charged an 
annual Fee for such third party database, such 
annual Fees as set forth in the respective Order 
Form shall be reduced pro rata. 

10.1. A Innovative não declara ou 
garante a disponibilidade ou atualização de 
quaisquer informações ou dados 
subjacentes em qualquer banco de dados 
de terceiros. Caso a Innovative não possa 
continuar a fornecer o banco de dados de 
terceiros devido à indisponibilidade de 
informações ou dados subjacentes e a 
Innovative tenha cobrado uma Taxa anual 
por tal banco de dados de terceiros, tais 
Taxas anuais, conforme estabelecido no 
respectivo Formulário de Pedido, serão 
reduzidas proporcionalmente. 

  
10.2. Innovative does not guarantee or 
warrant the accuracy or completeness of any 
information, data or results from the System. 
Client accepts all data and results “AS IS.” For 
this reason, Client shall not rely on the accuracy 
or completeness of results provided through 
the Systems. 

10.2. A Innovative não declara ou 
garante a precisão ou integridade de 
quaisquer informações, dados ou 
resultados do Sistema. O Cliente aceita 
todos os dados e resultados “COMO 
ESTÃO”. Por esse motivo, o Cliente não 
deve confiar na precisão ou integridade dos 
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resultados fornecidos por meio dos 
Sistemas. 

  
10.3. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 4 
OF THE GENERAL TERMS OR ELSEWHERE IN 
THIS AGREEMENT, INNOVATIVE MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES EXPRESS 
OR IMPLIED REGARDING MERCHANTABILITY, 
SUITABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
USE OR PURPOSE AND ALL SUCH WARRANTIES 
ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. INNOVATIVE 
DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT ITS 
SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, OR 
ERROR-FREE. 

10.3. EXCETO CONFORME PREVISTO 
NA CLÁUSULA 4 DOS TERMOS GERAIS OU 
EM OUTRAS CLÁUSULAS DESTE 
CONTRATO, A INNOVATIVE NÃO FAZ 
DECLARAÇÕES OU GARANTIAS EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS QUANTO À 
COMERCIALIZAÇÃO, CONFORMIDADE OU 
ADEQUAÇÃO PARA UM USO OU 
PROPÓSITO PARTICULAR, SENDO TAIS 
GARANTIAS EXPRESSAMENTE 
RENUNCIADAS. A INNOVATIVE NÃO 
DECLARA NEM GARANTE QUE SEUS 
SERVIÇOS SERÃO ININTERRUPTOS OU 
LIVRES DE ERROS. 

  
10.4. Beyond this, Innovative is not liable 
for errors, damage to the data transmission’s 
quality or other problems originating in the 
Internet or arising from the Client’s software or 
hardware, for which Innovative is not 
responsible and which complicate or prevent 
the use of the functions of the System. 

10.4. Além disso, a Innovative não se 
responsabiliza por erros, danos à qualidade 
da transmissão de dados ou outros 
problemas originados na Internet ou 
decorrentes do software ou hardware do 
Cliente, pelos quais a Innovative não é 
responsável e que dificultam ou impedem 
o uso das funções do Sistema. 

  
11. USE OF CLIENT NAME; PUBLICITY. All 
media releases, public announcements and 
public disclosures by either Party relating to the 
Agreement or the subject matter of this 
Agreement, including promotional or 
marketing material, but not including 
announcements intended solely for internal 
distribution or disclosures to the extent 
required to meet legal or regulatory 
requirements beyond the reasonable control of 
the disclosing Party, shall be coordinated with 
and approved by the other Party prior to 
release, except that Innovative may use the 
Client’s name in client lists without prior 
approval. For usage in such lists, Innovative 
shall have any right to use the names, logos, 
symbols, trade identities and any other 
trademarks of Client. Innovative will not 
directly or indirectly obtain or attempt to 
obtain during the Term of this Agreement or at 
any time after termination or expiration of this 
Agreement, any right, title or interest in or to 
the Client marks. 

11. USO DO NOME DO CLIENTE; 
PUBLICIDADE. Todos os comunicados à 
mídia, anúncios públicos e divulgações 
públicas por qualquer uma das Partes em 
relação ao Contrato ou ao objeto deste 
Contrato, incluindo material promocional 
ou de marketing, mas não incluindo 
anúncios destinados exclusivamente à 
distribuição interna ou divulgações na 
medida necessária para atender aos 
requisitos legais ou regulamentares além 
do controle razoável da Parte divulgadora, 
deverão ser coordenados e aprovados pela 
outra Parte antes da liberação, exceto que 
a Innovative poderá usar o nome do Cliente 
em listas de clientes sem aprovação prévia. 
Para uso em tais listas, a Innovative terá o 
direito de usar os nomes, logotipos, 
símbolos, identidades comerciais e 
quaisquer outras marcas comerciais do 
Cliente. A Innovative não obterá ou tentará 
obter, direta ou indiretamente, durante o 
Prazo deste Contrato ou a qualquer 
momento após o vencimento ou término 
deste Contrato, qualquer direito, título ou 
participação nas marcas do Cliente. 

  
12. TERM. The Initial Term of this 
Schedule is for the duration described on the 
applicable Order Form commencing on the 

12. PRAZO. O Prazo Inicial deste 
Anexo terá a duração descrita no 
Formulário de Pedido aplicável, 
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Effective Date. After the expiration of the Initial 
Term, the Schedule shall automatically renew 
with the applicable Order Form as described in 
the General Terms. 

começando na Data de Entrada em Vigor. 
Após o término do Prazo Inicial, o Anexo 
será renovado automaticamente com o 
Formulário de Pedido aplicável, conforme 
descrito nos Termos Gerais. 

  
13. MUTUAL REPRESENTATIONS AND 
WARRANTIES. 

13. DECLARAÇÕES E GARANTIAS 
MÚTUAS. 

  
Each Party represents and warrants to the 
other Party that: 

Cada Parte declara e garante para a outra 
Parte que: 

  
13.1. The Party has the requisite corporate 
power and authority to enter into the 
Agreement and to carry out the transactions 
contemplated by the Agreement; 

13.1 A Parte tem o poder corporativo 
e autoridade necessários para celebrar este 
Contrato e realizar as operações 
contempladas por este Contrato; 

  
13.2. The execution, delivery and 
performance of the Agreement and the 
consummation of the transactions 
contemplated by this Agreement have been 
duly authorized by the requisite corporate 
action on the part of such Party; and 

13.2 A assinatura, entrega e 
cumprimento do Contrato e a consumação 
das operações previstas no presente 
Contrato foram devidamente autorizadas 
pelos atos corporativos necessários por 
parte dessa Parte; e 

  
13.3. The execution, delivery and 
performance of this Agreement and the 
consummation of this Agreement shall not 
constitute a material default under any 
material contract by which it or any of its 
material assets are bound; or an event that 
would, with notice or lapse of time, or both, 
constitute such a default. 

13.3 A assinatura, entrega e 
desempenho deste Contrato e a 
consumação deste Contrato não devem 
constituir uma inadimplência material de 
acordo com qualquer contrato material 
pelo qual a parte ou qualquer de seus 
ativos materiais estejam vinculados; ou um 
evento que, com aviso prévio ou decurso 
de prazo, ou ambos, constitua tal 
inadimplência. 

  
14. LICENSE KEYS AND ACCESS. A 
temporary license key will be issued pending 
the payment of the initial year’s annual license 
Fee. Upon payment of the initial year’s annual 
Fee, and upon payment of any subsequent year 
annual Fee, an additional license key will be 
issued, and will remain active for a period of 
thirteen (13) months from the Effective Date or 
its anniversary. 

14. CHAVES DE LICENÇA E ACESSO. 
Uma chave de licença temporária será 
emitida enquanto se aguarda o pagamento 
da Taxa de licença anual do ano inicial. 
Após o pagamento da Taxa anual do ano 
inicial e após o pagamento de qualquer 
Taxa anual do ano subsequente, uma chave 
de licença adicional será emitida e 
permanecerá ativa por um período de 13 
(treze) meses a partir da Data de Entrada 
em Vigor ou de seu aniversário. 

  
License keys will not be deactivated by 
Innovative unless Client is over thirty (30) days 
in arrears on a valid invoice. License keys will 
not be deactivated without advance warning by 
Innovative giving Client adequate time to 
rectify the non-payment. 

As chaves de licença não serão desativadas 
pela Innovative, a menos que o Cliente 
esteja com mais de 30 (trinta) dias de 
atraso em uma fatura válida. As chaves de 
licença não serão desativadas sem aviso 
prévio pela Innovative, dando ao Cliente 
tempo adequado para sanar o não 
pagamento. 
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15. COMPLIANCE WITH LOCAL LAW. 
Client agrees, at its own expense, promptly to 
take such steps and execute such documents as 
may be required to satisfy any law or 
requirements in Client’s country with respect to 
registering, declaring, filing, recording or 
otherwise rendering this Agreement valid, 
including, but not limited to, if agreed, securing 
valid entry and exit visas for Innovative, its 
employees or agents with respect to 
Innovative’s services under this Agreement or 
which may be necessary to protect Innovative’s 
rights and Client’s rights under this Agreement 
or as may be necessary to remit any fees due to 
Innovative. Client represents that the Fee(s) are 
not subject to withholding tax by any taxing 
authority.  

15. CONFORMIDADE COM A LEI 
LOCAL. O Cliente concorda, às suas 
próprias custas, em imediatamente tomar 
as medidas e assinar os documentos que 
possam ser necessários para satisfazer 
qualquer lei ou requisitos no país do Cliente 
com relação ao registro, declaração, 
arquivamento, gravação ou de outra forma 
tornar este Contrato válido, incluindo mas 
não se limitando a, se acordado, garantir 
vistos válidos de entrada e saída para 
Innovative, seus empregados ou agentes 
com relação aos serviços da Innovative nos 
termos este Contrato ou que possam ser 
necessários para proteger os direitos da 
Innovative e os direitos do Cliente de 
acordo com este Contrato ou que possam 
ser necessários para remeter quaisquer 
taxas devidas a Innovative. O Cliente 
declara que as Taxas não estão sujeitas a 
retenção na fonte por qualquer autoridade 
tributária.  

 


