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SYSTEMS & SERVICES SISTEMAS E SERVIÇOS 

  

-INNOVATIVE GENERAL TERMS (BRAZIL) - -INNOVATIVE TERMOS GERAIS (BRASIL) - 

  

CONFIDENTIAL INFORMATION INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

  

1.  PREAMBLE 1.  PREÂMBULO 

  

These General Terms are applicable to the 
provision of proprietary Systems and Services 
by Innovative Systems Brazil LTDA, a 
corporation with offices at Conselheiro 
Brotero Street, no. 528-Room 1501 
Santa ceclia, Sao Paulo, Brazil, 01154-000 
(“Innovative”). The Schedules, Statement(s) 
of Work, or System Information Sheet (each a 
“Schedule”), signed by Innovative and Client, 
and attached hereto, will set forth the 
structure and other details of the license 
and/or the subscription relationship, and will 
be incorporated herein and made a part of 
this Agreement. 
 
 
General Terms:  
https://innovativesystems.com/innovative-
systems-brazil-terms-of-business/ 

Estes Termos Gerais são aplicáveis ao 
fornecimento de Sistemas e Serviços exclusivos 
da Innovative Systems Brazil LTDA, uma 
sociedade com escritório localizado em 
Conselheiro Brotero Street, no. 528-Room 
1501 Santa ceclia – Sao Paulo – Brazil, 01154-
000 (“Innovative”). Os Anexos, Declaração(ões) 
de Trabalho ou Folha de Informações do 
Sistema (cada um, um “Anexo”), assinados por 
Innovative e pelo Cliente, e anexos a este 
instrumento, estabelecerão a estrutura e 
outros detalhes da relação referente à licença 
e/ou assinatura, e serão incorporados ao 
presente instrumento e farão parte deste 
Contrato. 
 
Termos Gerais:  
https://innovativesystems.com/innovative-
systems-brazil-terms-of-business/ 

 Termos Gerais 

In these General Terms, “Client” and 
“Innovative” (collectively the “Parties” and 
each a “Party”) refer to the entities identified 
in the applicable Order Form. Each Party may 
agree to 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 Form(s), Schedule(s), 
and General Terms. 

Nestes Termos Gerais, “Cliente” e “Innovative” 
(coletivamente as “Partes” e cada uma, uma 
“Parte”) referem-se às entidades identificadas 
no Formulário de Pedido aplicável. Cada Parte 
pode concordar com os 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) o(s) 
Formulário(s) de Pedido, Anexo(s) e Termos 
Gerais. 

  

Some of these General Terms apply 
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 
respective Schedule shall apply, as follows: 
(a) for Hosted Services, the Hosted Services 

Alguns destes Termos Gerais aplicam-se 
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 
respectivo Anexo será aplicado, conforme 
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Schedule shall apply; (b) for Software, the 
Software Schedule shall apply; (c) for Data 
Quality, the Data Quality Schedule shall 
apply; (d) for Professional Services only, the 
Professional Services Schedule shall apply; 
and (e) for other functionality, the applicable 
Schedule shall apply in each case in addition 
to these General Terms.  

segue: (a) para Serviços Hospedados, o Anexo 
dos Serviços Hospedados será aplicável; (b) 
para Software, o Anexo do Software será 
aplicável; (c) para Qualidade de Dados, o Anexo 
de Qualidade de Dados será aplicável; (d) para 
Serviços Profissionais apenas, 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.  

  

2.  DEFINITIONS 2.  DEFINIÇÕES 

  

As used in this Agreement, the following 
terms shall have the meanings set forth 
below: 

Conforme utilizado no presente Contrato, os 
termos a seguir deverão ter os significados 
estabelecidos abaixo: 

  

“Agreement” means these General Terms, 
together with any and all attached Exhibits, 
Schedules, Change Orders, agreements, 
signed formal plans, signed timeline and 
project responsibilities, and system 
specifications, and the data processing 
agreement. 

“Contrato” significa estes Termos Gerais, 
juntamente com todos e quaisquer Apensos, 
Anexos, Pedidos de Alteração, contratos, 
planos formais assinados, cronograma e 
responsabilidades de projeto assinados e 
especificações do sistema, e o contrato de 
processamento de dados. 

  

“Change Order” means a document included 
in the Agreement that describes professional 
services work to be completed for Client by 
Innovative, which makes changes to the 
System and/or Hosted Services and may be 
accompanied by an additional fee. 

“Pedido de Alteração” significa um documento 
incluído no Contrato que descreve as 
atividades de serviços profissionais a serem 
concluídas para o Cliente pela Innovative, que 
faz alterações no Sistema e/ou Serviços 
Hospedados e pode ser acompanhado de uma 
taxa adicional. 

  

“Client” means the entity listed on the 
applicable Order Form that is receiving the 
license of the System, receiving the provision 
of Hosted Services, or receiving Professional 
Services from Innovative. 

“Cliente” significa a entidade listada no 
Formulário de Pedido aplicável que está 
recebendo a licença do Sistema, recebendo a 
prestação de Serviços Hospedados ou 
recebendo Serviços Profissionais da 
Innovative. 

  

“Client Source” means a computer file or 
database provided by a single Client 
application which includes Records to be 
processed by the System(s) and/or Hosted 
Service. 

“Fonte do Cliente” significa um arquivo de 
computador ou banco de dados fornecido por 
um único aplicativo do Cliente que inclui 
Registros a serem processados pelo(s) 
Sistema(s) e/ou Serviço Hospedado. 

  

“Documentation” means the System and/or 
Hosted Service user manuals and technical 
reference manuals provided by Innovative or 
through Innovative in connection with the 

“Documentação” significa os manuais de 
usuário e manuais de referência técnica do 
Sistema e/ou Serviço Hospedado fornecidos 
por Innovative ou por meio de Innovative em 
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end user administration and use of the 
System and/or the Hosted Service. 

conexão com a administração do usuário final 
e uso do Sistema e/ou Serviço Hospedado. 

  

“Effective Date” means the date, for a 
particular System and/or Hosted Service, on 
which such System and/or Hosted Service is 
made available to Client, as specified on the 
applicable Order Form. Such date shall mark 
the beginning of the Initial Term. 

“Data de Entrada em Vigor” significa a data, 
para um Sistema e/ou Serviço Hospedado 
específico, em que tal Sistema e/ou Serviço 
Hospedado é disponibilizado ao Cliente, 
conforme especificado no Formulário de 
Pedido aplicável. Essa data marcará o início do 
Prazo Inicial. 

  

“Enhancement” means changes or 
corrections to a System and/or Hosted 
Service made by Innovative, which changes 
or corrections are made generally available to 
Innovative’s clients without charge. 

“Aprimoramento” significa alterações ou 
correções em um Sistema e/ou Serviço 
Hospedado feitas por Innovative, cujas 
alterações ou correções são geralmente 
disponibilizadas aos clientes da Innovative sem 
custo. 

  

“Extension” means any upgrade or addition 
to a System and/or Hosted Service made by 
Innovative for which there shall be an 
additional fee. 

“Extensão” significa qualquer upgrade ou 
adição a um Sistema e/ou Serviço Hospedado 
feito pela Innovative para a qual haverá uma 
taxa adicional. 

  

“Hosted Service” means the cloud-based data 
processing software programs including 
applications provided by Innovative (as more 
fully defined in the applicable Schedule). 
Hosted Services are provided on a 
subscription basis. 

“Serviço Hospedado” significa os programas de 
software de processamento de dados 
baseados em nuvem, incluindo aplicativos 
fornecidos pela Innovative (conforme definido 
de forma mais completa no Anexo aplicável). 
Os Serviços Hospedados são fornecidos por 
meio de assinatura. 

  

“Intellectual Property” means all (a) patents; 
(b) trademarks, service marks, domain 
names, trade dress, logos, trade names and 
corporate names; (c) copyrights; (d) 
computer software and data; (e) trade 
secrets and confidential business 
information, whether patentable or un-
patentable and whether or not reduced to 
practice, know-how, manufacturing and 
production processes and techniques, 
research and development information, 
copyrightable works, financial, marketing and 
business data, pricing and cost information, 
business and marketing plans and customer 
and supplier lists and information; (f) 
applications and registrations related to any 
of the foregoing; (g) other proprietary rights 
relating to any of the foregoing; and (h) 
copies and tangible embodiments thereof. 

“Propriedade Intelectual” significa todas (a) as 
patentes; (b) as marcas registradas, marcas de 
serviço, nomes de domínio, identidade visual, 
logotipos, nomes comerciais e denominações 
sociais; (c) os direitos autorais; (d) software e 
dados de computador; (e) segredos comerciais 
e informações comerciais confidenciais, 
patenteáveis ou não patenteáveis e colocadas 
ou não em prática, know-how, processos e 
técnicas de fabricação e produção, 
informações de pesquisa e desenvolvimento, 
trabalhos sujeitos a direitos autorais, dados 
financeiros, de marketing e de negócios, 
informações sobre preços e custos, planos de 
negócios e marketing e listas e informações de 
clientes e fornecedores; (f) solicitações e 
registros relacionados a qualquer um dos itens 
anteriores; (g) outros direitos de propriedade 
relacionados a qualquer um dos itens 
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anteriores; e (h) cópias e materializações 
tangíveis dos itens acima. 

  

“Object Code” means the compiled machine-
readable computer software instruction in 
binary format. 

“Código Objeto” significa a instrução de 
software de computador de leitura 
computadorizada compilada em formato 
binário. 

  

“Order Form” means the ordering form 
signed by Innovative and Client that sets forth 
the pricing structure and other details of the 
license and/or the subscription relationship, 
and is incorporated herein and made a part of 
this Agreement. 

“Formulário de Pedido” significa o formulário 
de pedido assinado pela Innovative e pelo 
Cliente que estabelece a estrutura de preços e 
outros detalhes da relação referente à licença 
e/ou assinatura, e está incorporado neste 
instrumento, sendo parte deste Contrato. 

  

“Professional Service” means any consulting 
service provided by Innovative, including, but 
not limited to, training or consulting with 
respect to Client’s data, processing 
environment, or other similar services. All 
Professional Services are detailed in a 
Schedule and/or Change Order. 

“Serviço Profissional” significa qualquer serviço 
de consultoria fornecido pela Innovative, 
incluindo, mas não limitado a, treinamento ou 
consultoria com relação aos dados do Cliente, 
ambiente de processamento ou outros serviços 
semelhantes. Todos os Serviços Profissionais 
são detalhados em um Anexo e/ou Pedido de 
Alteração. 

  

“Record” means a unique unit of information 
from Client, containing one name or data 
element to be processed. 

“Registro” significa uma unidade única de 
informação do Cliente, contendo um nome ou 
elemento de dado a ser processado. 

  

“System” means the Object Code Version of 
proprietary Innovative software programs. 
Applicable System(s) will be listed on each 
Schedule and utilized by Client to process 
data and to produce reports and machine-
readable media. The definition for each 
respective System is limited by any 
restrictions listed in the applicable Schedule 
and shall be installed on-premise at Client 
site. 

“Sistema” significa a Versão do Código Objeto 
de programas de software exclusivos da 
Innovative. Os Sistemas aplicáveis serão 
listados em cada Anexo e utilizados pelo 
Cliente para processar dados e produzir 
relatórios e mídia de leitura computadorizada. 
A definição de cada respectivo Sistema é 
limitada por quaisquer restrições listadas no 
Anexo aplicável e deve ser instalado no local de 
atuação do Cliente. 

  

“User” means an employee of Client that is 
authorized to access the System and/or 
Hosted Service by personal name and 
password (also, “User Identity”). 

“Usuário” significa um empregado do Cliente 
que está autorizado a acessar o Sistema e/ou 
Serviço Hospedado por nome pessoal e senha 
(também, “Identidade do Usuário”). 

  

“Version” means a release of the System 
and/or Hosted Services identified by the 
whole integers, tenths and hundredths places 
of the System and/or Hosted Services’ 
identification number. 

“Versão” significa um lançamento do Sistema 
e/ou Serviços Hospedados identificado por 
todos os números inteiros, décimos e 
centésimos do Sistema e/ou número de 
identificação dos Serviços Hospedados. 
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3. SYSTEMS AND/OR SERVICES 
PROVIDED BY Innovative 

3. SISTEMAS E/OU SERVIÇOS 
FORNECIDOS PELA Innovative 

  

3.1. Statements of Work/Schedules. 
Any deliverables to be provided by Innovative 
to Client, including, but not limited to, any 
System(s), Hosted Service(s), or Professional 
Services which will be used in providing the 
deliverables, are described in a Schedule. 
Each Schedule shall incorporate by reference, 
and shall be subject to, these General Terms. 
In the event of a conflict or inconsistency 
between these General Terms and a 
Schedule, the terms of the Schedule shall 
prevail. 

3.1. Declarações de Trabalho/Anexos. 
Quaisquer entregáveis a serem fornecidos pela 
Innovative ao Cliente, incluindo, entre outros, 
qualquer(isquer) Sistema(s), Serviço(s) 
Hospedado(s) ou Serviços Profissionais, os 
quais serão utilizados no fornecimento dos 
entregáveis, são descritos em um Anexo. Cada 
Anexo deverá incorporar por referência e estar 
sujeito a estes Termos Gerais. Em caso de 
conflito ou inconsistência entre estes Termos 
Gerais e um Anexo, os termos do Anexo 
prevalecerão. 

  

3.2. Modifications. The licensed 
System(s) and/or Hosted Service(s) shall 
include any Enhancements, but no 
Extensions, made available during the Term. 
Innovative reserves the right to modify any 
portion of the Hosted Service and/or System 
at any time for the purpose of, but not limited 
to, fixing defects or applying Enhancements. 
The object of this Agreement shall be the 
latest Version of the Hosted Service and/or 
System and Documentation (including any 
Enhancements made during the Term (as 
defined below)). Client shall not be entitled to 
claim the provision of a certain Version of the 
Hosted Service, System, and/or 
Documentation. 

3.2. Alterações. O(s) Sistema(s) 
licenciado(s) e/ou Serviço(s) Hospedado(s) 
incluirão quaisquer Aprimoramentos, mas 
nenhuma Extensão, disponibilizados durante o 
Prazo. A Innovative reserva-se o direito de 
modificar qualquer parte do Serviço 
Hospedado e/ou do Sistema a qualquer 
momento com o propósito de, mas não 
limitado a, corrigir defeitos ou aplicar 
Aprimoramentos. O objeto deste Contrato será 
a Versão mais recente do Serviço Hospedado 
e/ou do Sistema e da Documentação (incluindo 
quaisquer Aprimoramentos feitos durante o 
Prazo (conforme definido abaixo)). O Cliente 
não terá o direito de reivindicar o fornecimento 
de uma determinada Versão do Serviço 
Hospedado, Sistema e/ou Documentação. 

  

3.3. Employment of Third Parties. 
Innovative may employ qualified third parties 
in order to perform its contractual obligations 
under this Agreement. 

3.3. Emprego de Terceiros. A Innovative 
pode empregar terceiros qualificados para 
cumprir suas obrigações contratuais nos 
termos deste Contrato. 

  

3.4. Data Protection. Innovative shall 
store and process any data transferred to it 
by the Client in accordance with the 
obligations as set forth in the Agreement and 
in accordance with the applicable law. 
Innovative shall bind its employees and third 
party service providers to privacy and 
security obligations consistent with this 
Agreement and applicable law. 

3.4. Proteção de Dados. A Innovative 
deverá armazenar e processar quaisquer dados 
transferidos a ele pelo Cliente de acordo com 
as obrigações estabelecidas no Contrato e de 
acordo com a lei aplicável. A Innovative 
vinculará seus empregados e prestadores de 
serviços terceirizados às obrigações de 
privacidade e segurança consistentes com este 
Contrato e com a legislação aplicável. 

  

3.5. Title/Copying. Title to the Hosted 
Services, Systems, and Documentation shall 

3.5. Titularidade/Cópia. A titularidade dos 
Serviços Hospedados, Sistemas e 
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remain in Innovative at all times. For each 
System licensed, Innovative agrees to furnish 
only Object Code for a System. Client may 
only make a copy of the Hosted Services, 
System(s), and/or Documentation if 
Innovative has given its prior written 
approval or as listed on the applicable 
Schedule or Order Form. Client‘s System is 
limited to the number of Software Instances 
and Data Processing Facility as listed on the 
Order Form. Client’s Hosted Services are 
limited as provided on the Order Form. Client 
may license additional copies of the 
System(s) and/or Hosted Services upon the 
execution of an additional Order Form 
therefore and payment to Innovative of 
additional annual license and maintenance 
fees for such System(s) and/or Hosted Service 
in accordance with Innovative’s then-current 
fees. 

Documentação deve permanecer com a 
Innovative em todos os momentos. Para cada 
Sistema licenciado, a Innovative concorda em 
fornecer apenas o Código Objeto para um 
Sistema. O Cliente somente pode fazer uma 
cópia dos Serviços Hospedados, Sistema(s) 
e/ou Documentação se a Innovative tiver dado 
sua aprovação prévia por escrito ou conforme 
listado no Anexo aplicável ou no Formulário de 
Pedido aplicável. O Sistema do Cliente é 
limitado ao número de Instâncias de Software 
e Unidade de Tratamento de Dados conforme 
listado no Formulário de Pedido. Os Serviços 
Hospedados do Cliente são limitados conforme 
estabelecido no Formulário de Pedido. O 
Cliente pode licenciar cópias adicionais do(s) 
Sistema(s) e/ou Serviços Hospedados 
mediante a execução de um Formulário de 
Pedido adicional e, portanto, o pagamento a 
Innovative da licença anual adicional e taxas de 
manutenção para tal(is) Sistema(s) e/ou 
Serviço Hospedado de acordo com as taxas 
então vigentes da Innovative. 

  

3.6. Archival/Test Copies of the 
System. Client may make one (1) copy of the 
System(s) solely for backup or test purposes 
on the same hardware platform as the 
production copies of such System(s). 
Innovative will provide Client an additional 
copy of such System(s) for such backup or 
test purposes for use on a different hardware 
platform, provided that Client pays an 
additional license fee in accordance with 
Innovative’s then-current fees. 

3.6 Cópias de Arquivo/Teste do Sistema. 
O Cliente pode fazer 1 (uma) cópia do(s) 
Sistema(s) exclusivamente para fins de backup 
ou testes na mesma plataforma de hardware 
das cópias de produção de tal(is) Sistema(s). A 
Innovative fornecerá ao Cliente uma cópia 
adicional de tal(is) Sistema(s) para fins de tal 
backup ou teste para uso em uma plataforma 
de hardware diferente, desde que o Cliente 
pague uma taxa de licença adicional de acordo 
com as taxas então vigentes da Innovative. 

  

4. WARRANTIES, RESTRICTIONS 4. GARANTIAS, RESTRIÇÕES 

  

4.1. Warranties. Innovative represents, 
warrants and covenants that the Hosted 
Services and Professional Services will be 
performed by qualified personnel in a 
professional and workmanlike manner. 
Innovative warrants that it has title to the 
System(s), Hosted Services, and 
Documentation or the authority to sublicense 
the same under this Agreement. 

4.1. Garantias. A Innovative declara, 
garante e concorda que os Serviços 
Hospedados e os Serviços Profissionais serão 
realizados por pessoal qualificado de maneira 
profissional e apropriada. A Innovative garante 
que tem a titularidade do(s) Sistema(s), 
Serviços Hospedados e Documentação ou 
autoridade para sublicenciá-los de acordo com 
este Contrato. 

  

4.2. Warranty Disclaimer. Except as 
provided in this Section 4.1, Innovative 
MAKES NO REPRESENTATIONS OR 

4.2 Isenção de Responsabilidade por 
Garantia. Exceto conforme disposto nesta 
Cláusula 4.1, a Innovative NÃO FAZ 
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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 
warranty or guarantee that its services will be 
uninterrupted or error free. 

DECLARAÇÕES OU GARANTIAS EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO, 
CONFORMIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM 
DETERMINADO USO OU PROPÓSITO E TODAS 
ESSAS GARANTIAS SÃO EXPRESSAMENTE 
RENUNCIADAS. A Innovative não declara ou 
garante que seus serviços serão ininterruptos 
ou livres de erros. 

  

5. INTELLECTUAL PROPERTY 5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

5.1. License and Restrictions for 
Systems and/or Hosted Services. Unless 
otherwise specified in a Schedule, all 
Systems, Hosted Services, and 
Documentation will be owned or licensed by 
Innovative. Ownership of all copyrights, 
trademarks, Intellectual Property rights, and 
other proprietary rights are retained by 
Innovative, and/or its licensors or third party 
providers. For all Systems, Hosted Services 
and Documentation specified in a Schedule 
between Innovative and Client, Innovative 
hereby grants Client a non-exclusive, non-
transferable license, revocable, without the 
right to sublicense, to access and use the 
Hosted Services, System and/or 
Documentation, as updated by Innovative 
from time to time, during the applicable Term 
under the terms expressed in this Agreement. 

5.1. Licença e Restrições para Sistemas 
e/ou Serviços Hospedados. A menos que 
especificado de outra forma em um Anexo, 
todos os Sistemas, Serviços Hospedados e 
Documentação serão de propriedade ou 
licenciados pela Innovative. A propriedade de 
todos os direitos autorais, marcas registradas, 
direitos de Propriedade Intelectual e outros 
direitos de propriedade permanecem com a 
Innovative e/ou com seus licenciantes ou 
fornecedores terceirizados. Para todos os 
Sistemas, Serviços Hospedados e 
Documentação especificados em um Anexo 
entre a Innovative e o Cliente, a Innovative, por 
meio deste, concede ao Cliente uma licença 
não exclusiva e não transferível, revogável, 
sem o direito de sublicenciar, para acessar e 
usar os Serviços Hospedados, Sistema e/ou 
Documentação, conforme atualizado pela 
Innovative, de tempos em tempos, durante o 
Prazo aplicável de acordo com os termos 
expressos neste Contrato. 

  

5.2. Client shall not rent, lend, 
electronically distribute or timeshare the 
System and/or Hosted Service or access 
rights thereto or otherwise operate a service 
bureau or distribute or provide access or 
results to third parties. Moreover, Client will 
not modify, reverse engineer, or reverse 
compile the System and/or Hosted Service or 
any part thereof. The grant of any license by 
Innovative under this Agreement is expressly 
conditioned on Client’s acceptance of the 
terms and conditions in the Agreement and 
Innovative will not accept any different or 
additional terms and conditions, whether 
contained in Client’s purchase order or 
otherwise. 

5.2. O Cliente não deverá alugar, 
emprestar, distribuir eletronicamente ou 
compartilhar o Sistema e/ou Serviço 
Hospedado ou os respectivos direitos de 
acesso ou de outra forma operar serviços de 
bureau ou distribuir ou fornecer acesso ou 
resultados a terceiros. Além disso, o Cliente 
não modificará, fará engenharia reversa ou 
compilará de forma reversa o Sistema e/ou 
Serviço Hospedado ou qualquer parte dele. A 
concessão de qualquer licença pela Innovative 
de acordo com este Contrato está 
expressamente condicionada à aceitação pelo 
Cliente dos termos e condições do Contrato e a 
Innovative não aceitará quaisquer termos e 
condições diferentes ou adicionais, quer 
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contidos no pedido de compra do Cliente ou de 
outra forma. 

  

6. OBLIGATIONS OF THE CLIENT 6. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

  

6.1. Data disclosure, Warranty. Client 
shall ensure that the disclosure of the Client 
data and Records under this Agreement is in 
compliance with all applicable law. Client 
warrants that it has the right to possess, 
disclose, and transmit any Records, Client 
Sources and other information delivered to 
Innovative under this Agreement and that 
such use will not infringe, misappropriate or 
otherwise violate any privacy, patent, 
Copyright, trademark, service mark, trade 
secret, Intellectual Property right or other 
right of any third party. 

6.1. Divulgação de dados, Garantia. O 
Cliente deve garantir que a divulgação dos 
dados e Registros do Cliente, de acordo com 
este Contrato, estejam em conformidade com 
todas as leis aplicáveis. O Cliente garante que 
tem o direito de possuir, divulgar e transmitir 
quaisquer Registros, Fontes do Cliente e outras 
informações fornecidas a Innovative, de 
acordo com este Contrato, e que tal uso não 
infringirá, não apropriará indevidamente ou de 
outra forma violará qualquer privacidade, 
patente, direito autoral, marca registrada, 
marca de serviço, segredo comercial, direito de 
Propriedade Intelectual ou outro direito de 
terceiros. 

  

6.2. Usage of Systems, Services and 
Results. Client agrees to use the data and 
information obtained through the System 
and/or Hosted Services and/or Professional 
Services solely for the purpose of performing 
its duties and obligations with respect to 
applicable law and regulation. Client will not 
use the System, Hosted Services and/or 
Professional Services other than for its own 
internal business purposes. 

6.2. Uso de Sistemas, Serviços e 
Resultados. O Cliente concorda em usar os 
dados e informações obtidos por meio do 
Sistema e/ou Serviços Hospedados e/ou 
Serviços Profissionais exclusivamente com a 
finalidade de cumprir seus deveres e 
obrigações com relação à legislação e 
regulamentação aplicáveis. O Cliente não usará 
o Sistema, Serviços Hospedados e/ou Serviços 
Profissionais a não ser para seus próprios fins 
comerciais internos. 

  

6.3. Passwords. Client shall not retain 
electronic or tangible copies of its passwords 
and shall otherwise destroy its passwords(s) 
for the System(s) and/or Hosted Service(s) 
upon the expiration or termination of this 
applicable right to use. Under no 
circumstances may Client provide passwords 
to any third party in any form without the 
express written consent of Innovative. 

6.3. Senhas. O Cliente não deve reter 
cópias eletrônicas ou tangíveis de suas senhas 
e deve, de outra forma, destruir sua(s) senha(s) 
para o(s) Sistema(s) e/ou Serviço(s) 
Hospedado(s) após o vencimento ou rescisão 
deste direito aplicável de uso. Em nenhuma 
circunstância o Cliente poderá fornecer senhas 
a terceiros, por qualquer forma, sem o 
consentimento expresso por escrito da 
Innovative. 

  

6.4. Data Backup. Client shall remain 
responsible for backing up any data, including 
Records, before transferring them to 
Innovative and/or to any of its Systems or the 
Hosted Services including, but not limited to, 
the Hosted Services website. In addition, 
Client is required to perform periodic 

6.4. Backup de Dados. O Cliente 
permanecerá responsável por fazer backup de 
todos os dados, incluindo Registros, antes de 
transferi-los para a Innovative e/ou para 
qualquer um de seus Sistemas ou Serviços 
Hospedados, incluindo, mas não se limitando a, 
o site de Serviços Hospedados. Além disso, o 



 

Version – IS Brazil GT (BR).2022.1 

backups of the data in the hardware platform 
and database management system where the 
System(s) reside so that the likelihood of data 
loss is minimized. Client shall be solely 
responsible for backup its own software and 
hardware. Client shall provide safe storage of 
all backup tapes, disks and/or other storage 
medium(s). Client shall be responsible for 
keeping its computer system free of 
computer viruses. 

Cliente deve realizar backups periódicos dos 
dados na plataforma de hardware e no sistema 
de gerenciamento de banco de dados onde o(s) 
Sistema(s) reside(m), para que a probabilidade 
de perda de dados seja minimizada. O Cliente 
será a único responsável pelo backup de seu 
próprio software e hardware. O Cliente deve 
fornecer armazenamento seguro de todas as 
fitas de backup, discos e/ou outro(s) meio(s) de 
armazenamento. O Cliente será responsável 
por manter seu sistema de computador livre de 
vírus de computador. 

  

6.5. Users. Only Client’s Users may have 
access to the System(s) and/or Hosted 
Services. Each User shall receive a User 
Identity. Additional Users may be added by 
Client up to the number of User Identities 
specified in the applicable Order Form. Each 
User Identity is not sharable and shall be kept 
confidential. Users shall not configure 
operating system, browser, or other software 
to “remember” and automatically provide 
User Identity as an authorized use (with the 
exception of compiled web service calls). 
Client shall be liable for all charges incurred 
and all actions taken under User Identities 
assigned to Client’s account. Content 
obtained by Client from the Systems and/or 
Hosted Services containing Innovative 
Intellectual Property right is copyrighted by 
Innovative and shall not be disclosed, 
disseminated or distributed to any third 
parties without prior written permission from 
Innovative. 

6.5. Usuários. Apenas os Usuários do 
Cliente podem ter acesso ao(s) Sistema(s) e/ou 
Serviços Hospedados. Cada Usuário receberá 
uma Identidade do Usuário. Usuários 
adicionais podem ser adicionados pelo Cliente 
até o número de Identidades de Usuário 
especificado no Formulário de Pedido 
aplicável. Cada Identidade do Usuário não é 
compartilhável e deve ser mantida em sigilo. 
Os Usuários não devem configurar o sistema 
operacional, navegador ou outro software para 
“lembrar” e fornecer automaticamente a 
Identidade do Usuário como um uso 
autorizado (com exceção de chamadas de 
serviço da web compiladas). O Cliente será 
responsável por todos os encargos incorridos e 
todas as ações tomadas por meio das 
Identidades do Usuário atribuídas à conta do 
Cliente. O conteúdo obtido pelo Cliente dos 
Sistemas e/ou Serviços Hospedados contendo 
Innovative direito de Propriedade Intelectual 
da Innovative é protegido por direitos autorais 
da Innovative e não deve ser divulgado, 
disseminado ou distribuído a terceiros sem a 
permissão prévia por escrito da Innovative. 

  

7. FEES AND PAYMENT 7. TAXAS E PAGAMENTO 

  

7.1. Fees. In consideration for the 
Systems, Hosted Services and/or Professional 
Services, Client will pay to Innovative the fees 
as set forth in the applicable Order Form or 
Change Order (“Fees”). Amounts payable 
under this Agreement do not include taxes 
(e.g. Sales Tax), withholding taxes, and/or 
duties as provided in Section 7.3 and any such 
taxes will be in addition to any Fee listed. 
Client shall immediately notify Innovative of 

7.1. Taxas. Em contraprestação aos 
Sistemas, Serviços Hospedados e/ou Serviços 
Profissionais, o Cliente pagará à Innovative as 
taxas conforme estabelecidas no Formulário de 
Pedido aplicável ou Pedido de Alteração 
(“Taxas”). Os valores a pagar, nos termos deste 
Contrato não incluem impostos (por exemplo, 
Imposto sobre Vendas), impostos retidos na 
fonte e/ou tributos conforme previsto na 
Cláusula 7.3 e quaisquer impostos serão 



 

Version – IS Brazil GT (BR).2022.1 

any withholding tax requirements in Client’s 
country. If the parties agree to the provision 
of other Professional Services by Innovative 
at the premises of Client, Client shall pay for 
any documented travel, lodging and any 
reasonable expenses incurred in connection 
therewith (subject to all such costs being pre-
approved by Client in writing). 

adicionais a qualquer Taxa listada. O Cliente 
deve notificar imediatamente a Innovative 
sobre quaisquer requisitos no país do Cliente 
de retenção de imposto na fonte. Se as Partes 
concordarem com a prestação de outros 
Serviços Profissionais pela Innovative nas 
instalações do Cliente, o Cliente deverá pagar 
por qualquer viagem documentada, 
hospedagem e quaisquer despesas razoáveis 
incorridas em conexão com esta (sujeito a 
todos esses custos serem pré-aprovados pelo 
Cliente por escrito). 

  

7.2. Invoicing and Payment. Client shall 
pay any Fees as specified in the applicable 
Order Form for the initial year of the Term 
upon the signing of the Order Form. Any 
annual license Fees for subsequent years 
shall be paid yearly, and upon receipt of 
invoice from Innovative on the anniversary of 
the Effective Date for that System and/or 
Hosted Service. Any further expenses 
pursuant to this Agreement (for example, 
Change Orders) will be invoiced as they 
accrue. Client will pay all invoices from 
Innovative in the currency listed on the 
applicable document upon receipt of the 
invoice from Innovative. Client will have ten 
(10) days after receipt of notice from 
Innovative that a payment is late to cure the 
late payment, but if Client fails to do so, 
Innovative will have the right to charge a late 
payment fee on the unpaid balance of one 
and one- half percent (1.5%) per month or 
the highest legal rate, whichever is lower, in 
addition to Innovative’s other applicable 
remedies. 

7.2. Faturamento e Pagamento. O Cliente 
deverá pagar quaisquer Taxas conforme 
especificado no Formulário de Pedido aplicável 
para o ano inicial do Prazo após a assinatura do 
Formulário de Pedido. Quaisquer Taxas de 
licença anual para os anos subsequentes 
devem ser pagas anualmente e mediante o 
recebimento da fatura da Innovative no 
aniversário da Data de Entrada em Vigor para 
esse Sistema e/ou Serviço Hospedado. 
Quaisquer outras despesas de acordo com este 
Contrato (por exemplo, Pedidos de Alteração) 
serão faturadas à medida que forem incorridas. 
O Cliente pagará todas as faturas da Innovative 
na moeda listada no documento aplicável após 
o recebimento da fatura da Innovative. O 
Cliente terá 10 (dez) dias após o recebimento 
da notificação da Innovative informando que o 
pagamento está atrasado para sanar o 
pagamento em atraso, mas se o Cliente não o 
fizer, a Innovative terá o direito de cobrar uma 
multa  de 1,5 % (um e meio por cento) ao mês 
ou  no valor máximo legal, o que for menor, 
sobre o valor em atraso, além de outras 
medidas aplicáveis da Innovative. 

  

7.3. Taxes. Client agrees to pay all 
present or future taxes resulting from this 
Agreement or provision of services under this 
Agreement, including but not limited to 
excise, import, withholding, purchase sales, 
use, turnover, value added, gross receipts, 
gross wages and similar assessments 
imposed by Client’s government or any taxing 
authority or regulatory agency of Client’s 
government. Client shall immediately notify 
Innovative of any withholding tax 
requirements in Client’s jurisdiction. Any 

7.3. Impostos. O Cliente concorda em 
pagar todos os impostos presentes ou futuros 
resultantes deste Contrato ou da prestação de 
serviços de acordo com este Contrato, 
incluindo, mas não se limitando a, consumo, 
importação, retenção na fonte, compra, venda, 
uso, faturamento, valor agregado, receitas 
brutas, salários brutos e encargos similares 
impostos pelo governo do Cliente ou qualquer 
autoridade tributária ou agência reguladora do 
governo do Cliente. O Cliente deve notificar 
imediatamente a Innovative sobre quaisquer 



 

Version – IS Brazil GT (BR).2022.1 

taxes shall be paid by Client to the 
appropriate taxing authority, unless 
Innovative lists such taxes as an additional 
amount on an invoice in which case 
Innovative will collect such taxes from Client 
and remit it to the tax authority for the 
purposes of that invoice only. If Innovative is 
to collect the tax, Innovative will collect such 
taxes from Client based upon the Data 
Processing Facility as stated in the Order 
Form in the case of a System, unless 
Innovative deems it otherwise appropriate. 
Client will reimburse Innovative if Innovative 
makes the payment for any such foreign 
taxes, duties or other charges. Innovative 
agrees to give prompt written notice to Client 
if it receives a formal notice that such taxes 
are due, and Client agrees to reimburse 
Innovative in full if Innovative must make the 
payment for any such taxes, including 
without limitation penalties and interest. If 
any delinquency is due to failure of 
Innovative to so notify Client, Client will not 
have to reimburse Innovative for any 
penalties or interest paid by Innovative 

requisitos de retenção de imposto na fonte na 
jurisdição do Cliente. Quaisquer impostos 
devem ser pagos pelo Cliente à autoridade 
tributária apropriada, a menos que a 
Innovative liste tais impostos como um valor 
adicional em uma fatura, caso em que a 
Innovative irá recolher tais impostos do Cliente 
e remetê-los à autoridade fiscal apenas para os 
fins dessa fatura. Se a Innovative for recolher o 
imposto, a Innovative irá cobrar tais impostos 
do Cliente com base na Unidade de Tratamento 
de Dados, conforme declarado no Formulário 
de Pedido no caso de um Sistema, a menos que 
a Innovative considere apropriado de outra 
forma. O Cliente reembolsará a Innovative se a 
Innovative fizer o pagamento de quaisquer 
impostos, encargos ou outras taxas 
estrangeiras. A Innovative concorda em 
fornecer notificação imediata por escrito ao 
Cliente se receber uma notificação formal de 
que tais impostos são devidos, e o Cliente 
concorda em reembolsar a Innovative na 
íntegra se a Innovative tiver que efetuar o 
pagamento de tais impostos, incluindo, mas 
sem limitação, multas e juros. Se qualquer 
inadimplência ocorrer em virtude de falha da 
Innovative em notificar o Cliente, o Cliente não 
terá que reembolsar a Innovative por 
quaisquer multas ou juros pagos pela 
Innovative 

  

8. TERM AND TERMINATION 8. PRAZO E RESCISÃO 

  

8.1. Initial Term. The term of the 
Systems and/or Hosted Services under this 
Agreement shall be for the duration specified 
in the applicable Order Form commencing on 
the Effective Date, or, if no term is specified, 
for one (1) year (“Initial Term”). Except as 
provided in Section 8.3 or Section 8.4, the 
Order Form shall not be terminated by either 
Party during the Initial Term. 

8.1. Prazo Inicial. O prazo dos Sistemas 
e/ou Serviços Hospedados objeto deste 
Contrato deverá ter a duração especificada no 
Formulário de Pedido aplicável, começando na 
Data de Entrada em Vigor, ou, se nenhum 
prazo for especificado, deverá durar 1 (um) ano 
(“Prazo Inicial”). Exceto conforme disposto na 
Cláusula 8.3 ou Cláusula 8.4, o Formulário de 
Pedido não será rescindido por nenhuma das 
Partes durante o Prazo Inicial. 

  

8.2. Renewal Term. After the expiration 
of the Initial Term and any term thereafter, 
the Order Form will renew automatically for 
another term (“Renewal Term”) (for 
avoidance doubt, the current Initial Term or 
current Renewal Term may also be referred 
to as “Term”) unless the  Party provides 

8.2. Prazo de Renovação. Após o término 
do Prazo Inicial e de qualquer prazo posterior, 
o Formulário de Pedido será renovado 
automaticamente por outro prazo (“Prazo de 
Renovação”) (para evitar dúvidas, o Prazo 
Inicial atual ou Prazo de Renovação atual 
também poderá ser referido como “Prazo”) a 
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written notice of termination to the other 
Party. Such termination notice must be 
received by the other Party a minimum of 
ninety (90) days prior to the end of the then-
current Term and will be effective at the end 
of the then-current Term. The duration of 
each Renewal Term will be one (1) year 
unless otherwise specified in a new Order 
Form. The Order Form shall not be 
terminated by either Party during a Renewal 
Term except as provided in Section 8.3 or 
Section 8.4. The rights of termination as 
provided in Section 8.3 as well as the right to 
extraordinary termination for cause in 
Section 8.4 shall remain unaffected. 

menos que uma Parte forneça notificação de 
rescisão por escrito à outra Parte. Tal aviso de 
rescisão deve ser recebido pela outra Parte no 
mínimo 90 (noventa) dias antes do final do 
Prazo vigente à época e será efetiva no final do 
Prazo então vigente. A duração de cada Prazo 
de Renovação será de 1 (um) ano, a menos que 
especificado de outra forma em um novo 
Formulário de Pedido. O Formulário de Pedido 
não será rescindido por nenhuma das Partes 
durante o Prazo de Renovação, exceto 
conforme disposto na Cláusula 8.3 ou Cláusula 
8.4. Os direitos de rescisão previstos na 
Cláusula 8.3, bem como o direito a rescisão 
extraordinária por justa causa conforme a 
Cláusula 8.4, permanecerão inalterados. 

  

8.3. Termination for Non-Payment. In 
the event that undisputed valid invoice(s) 
under an Order Form are at any time 
outstanding and unpaid for thirty (30) days, 
and Client fails to make such payment within 
ten (10) days of receiving written notice from 
Innovative of the failure to make such 
payment, Innovative may, by giving written 
notice to Client, terminate the respective 
Schedule and/or the Agreement as of a date 
specified in the notice of termination and/or 
suspend access to the System and/or Hosted 
Services. 

8.3. Rescisão por Falta de Pagamento. No 
caso de fatura(s) válida(s) incontroversa(s), 
decorrente(s) de um Formulário de Pedido, 
estar(em) a qualquer momento pendente(s) e 
não paga(s) por 30 (trinta) dias, e o Cliente 
deixar de fazer esse pagamento no prazo de 10 
(dez) dias após o recebimento da notificação 
por escrito da Innovative acerca do 
inadimplemento quanto à realização de tal 
pagamento, a Innovative pode, mediante 
notificação por escrito ao Cliente, rescindir o 
respectivo Anexo e/ou o Contrato a partir de 
uma data especificada na notificação de 
rescisão e/ou suspender o acesso ao Sistema 
e/ou Serviços Hospedados. 

  

8.4. Termination. An Order Form and/or 
the Agreement may not be terminated by 
Client during the Initial Term or any Renewal 
Term for any reason other than: a) 
termination as provided in Sections 8.1, 8.2, 
or 8.3 above or b) a material breach by the 
non-terminating Party which is not cured 
within thirty (30) days of receipt of written 
notice of the breach. 

8.4. Rescisão. Um Formulário de Pedido 
e/ou o Contrato não pode(m) ser rescindido(s) 
pelo Cliente durante o Prazo Inicial ou durante 
qualquer Prazo de Renovação por qualquer 
motivo que não seja: a) rescisão conforme 
previsto nas Cláusulas 8.1, 8.2 ou 8.3 acima ou 
b) uma violação material pela Parte que não 
está rescindindo que não seja sanada dentro de 
30 (trinta) dias contados do recebimento da 
notificação por escrito da violação. 

  

8.5. Rights and Obligations upon 
Termination. All provisions of these General 
Terms shall remain effective until the 
termination of the last active Schedule and 
Order Form. The provisions of Section 4, 
Section 9, Section 10, Section 11 and Section 
12, as well as any other provision of this 

8.5. Direitos e Obrigações mediante a 
Rescisão Todas as disposições destes Termos 
Gerais permanecerão em vigor até o 
encerramento do último Anexo e Formulário 
de Pedido ativos. As disposições da Cláusula 4, 
Cláusula 9, Cláusula 10, Cláusula 11 e Cláusula 
12, bem como qualquer outra disposição deste 
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Agreement that contemplates performance 
or observance subsequent to any termination 
or expiration of this Agreement, shall survive 
any termination or expiration of this 
Agreement or parts thereof and continue in 
full force and effect. 

Contrato que contemple o desempenho ou 
observância subsequente a qualquer rescisão 
ou vencimento deste Contrato, subsistirão a 
qualquer rescisão ou vencimento deste 
Contrato ou de partes dele e continuarão em 
pleno vigor e efeito. 

  

8.6. Upon termination for any reason, 
Innovative will delete and certify upon 
written request from Client the destruction of 
all Client data except insofar as Innovative 
may otherwise be required to keep such 
Client data by any record keeping provision of 
this Agreement or as required under any 
relevant regulation or applicable law. 
Following termination for any reason, Client 
shall be required to promptly return or 
destroy and certify the destruction of all 
Innovative(s), Hosted Service(s), and 
Documentation in its possession and shall, 
upon Innovative’s request, provide 
certification in writing from an officer of 
Client that the Client is in compliance with 
this Section. 

8.6. Após a rescisão por qualquer motivo, a 
Innovative excluirá e certificará, mediante 
solicitação por escrito do Cliente, a destruição 
de todos os dados da Cliente, exceto na medida 
em que a Innovative de outra forma possa ser 
obrigada a manter tais dados do Cliente por 
qualquer disposição de manutenção de 
registros deste Contrato ou conforme 
necessário de acordo com qualquer 
regulamento relevante ou lei aplicável. Após a 
rescisão por qualquer motivo, o Cliente deverá 
prontamente devolver ou destruir e certificar a 
destruição de todos os Innovative(s), Serviço(s) 
Hospedado(s) e Documentação em sua posse e 
deverá, mediante solicitação da Innovative, 
fornecer certificação por escrito de um diretor 
do Cliente de que o Cliente está em 
conformidade com esta Cláusula. 

  

9. RIGHT OF SUSPENSION 9. DIREITO DE SUSPENSÃO 

  

In the event that Client is in default on 
payment for one or more Order Forms and/or 
Change Orders, Innovative reserves the right 
to suspend all services granted to Client 
under the Agreement (including all other 
Order Form(s)) until Client fulfills its payment 
obligations. 

No caso de o Cliente estar inadimplente quanto 
ao pagamento de um ou mais Formulários de 
Pedido e/ou Pedidos de Alteração, a Innovative 
reserva-se o direito de suspender todos os 
serviços concedidos ao Cliente no âmbito do 
Contrato (incluindo todos os outros 
Formulários de Pedido) até o Cliente cumprir 
suas obrigações de pagamento. 

  

10. CONFIDENTIALITY 10. CONFIDENCIALIDADE 

  

10.1. Confidential Information. For the 
purposes of this Agreement, “Confidential 
Information” will include: (a) with respect to 
the Client, all information and materials 
furnished by or on behalf of the Client to 
Innovative and all Client Records, and (b) with 
respect to Innovative, all information and 
materials furnished by or on behalf of 
Innovative to Client including, but not limited, 
to Systems, Hosted Services, and/or 
Documentation. With respect to both Client 
and Innovative, Confidential Information 

10.1. Informações Confidenciais. Para os 
fins do presente Contrato, “Informações 
Confidenciais” incluirá: (a) com relação ao 
Cliente, todas as informações e materiais 
fornecidos por ou em nome do Cliente para a 
Innovative e todos os Registros do Cliente, e (b) 
com relação a Innovative, todas as informações 
e materiais fornecidos por ou em nome da 
Innovative para o Cliente, incluindo, mas não 
se limitando, a Sistemas, Serviços Hospedados 
e/ou Documentação. Com relação a ambos, ao 
Cliente e a Innovative, as Informações 
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shall include all information transmitted in 
writing, orally, visually or on magnetic media. 

Confidenciais incluirão todas as informações 
transmitidas por escrito, oralmente, 
visualmente ou em mídia magnética. 

  

10.2. Client acknowledges that the 
Hosted Services, Systems, and/or 
Documentation, including without limitation 
the Systems in Object Code form, are 
proprietary to Innovative (whether so 
marked or not), have not been generally 
published or distributed, and contain trade 
secrets of Innovative. Client will not disclose 
or allow to be disclosed to third parties or use 
for its own independent benefit outside of 
this Agreement such proprietary Hosted 
Services, Systems, and/or Documentation or 
any portions thereof and Client agrees to take 
all reasonable steps to prevent such 
disclosure. If Client learns of any misuse or 
unauthorized disclosure of proprietary 
Hosted Services, Systems, and/or 
Documentation, the Client will immediately 
notify Innovative in writing. 

10.2. O Cliente reconhece que os Serviços 
Hospedados, Sistemas e/ou Documentação, 
incluindo, sem limitação, os Sistemas na forma 
de Código Objeto, são propriedade da 
Innovative (sejam marcados ou não), não 
foram amplamente publicados ou distribuídos 
e contêm segredos comerciais da Innovative. O 
Cliente não divulgará ou permitirá que seja 
divulgado a terceiros ou que seja utilizado para 
seu próprio benefício individual fora deste 
Contrato tais Serviços Hospedados, Sistemas 
e/ou Documentação de propriedade exclusiva 
ou qualquer parte deles e o Cliente concorda 
em tomar todas as medidas razoáveis para 
evitar tal divulgação. Se o Cliente souber de 
qualquer utilização indevida ou divulgação não 
autorizada de Serviços Hospedados, Sistemas 
e/ou Documentação de propriedade exclusiva, 
o Cliente notificará imediatamente a 
Innovative por escrito. 

  

10.3. Confidential Information does not 
include information that: 

10.3. As Informações Confidenciais não 
incluem informações que: 

  

a) is or becomes known to the public 
through no fault of the receiving Party; 

a) sejam ou se tornem de domínio público 
sem ser por falha da Parte receptora; 

  

b) is known to the receiving Party prior 
to its receipt or becomes known to the 
receiving Party by disclosure from a third 
party who has a lawful right to disclose the 
information; 

b) sejam de conhecimento da Parte 
receptora antes de seu recebimento ou se 
tornem conhecidas pela Parte receptora 
através da divulgação de um terceiro que tem 
o direito legal de divulgar as informações; 

  

c) is known to the receiving Party from 
its own independent development without 
reference to the disclosing Party’s 
Confidential Information, as reasonably 
established by the receiving Party; or 

c) sejam de conhecimento pela Parte 
receptora a partir de seu próprio 
desenvolvimento independente, sem 
referência às Informações Confidenciais da 
Parte divulgadora, conforme razoavelmente 
estabelecido pela Parte receptora; ou 

  

d) is authorized to be disclosed by 
prior written consent of the disclosing Party; 
provided, however, that the foregoing 
exclusions shall not in any event apply to non-
public personal information, which 
information shall always be deemed 
Confidential Information. 

d) estão autorizadas a serem divulgadas 
por consentimento prévio por escrito da Parte 
divulgadora; desde que, no entanto, as 
exclusões anteriores não se apliquem em 
nenhum caso a informações pessoais não 
públicas, informações essas que serão sempre 
consideradas Informações Confidenciais. 
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10.4. Non-Disclosure. The receiving Party 
will not disclose, communicate or publish the 
nature or content of Confidential Information 
to any person or entity, nor use, except in 
connection with the performance of its 
obligations under this Agreement or as 
otherwise authorized in writing by the 
disclosing Party, any of the Confidential 
Information it receives, acquires or obtains 
from the disclosing Party. In the event the 
receiving Party becomes legally compelled to 
disclose any of the Confidential Information, 
it will provide the disclosing Party with 
prompt notice of the disclosure (unless 
prohibited by law). In the event that the 
receiving Party receives Confidential 
Information that is required to be disclosed 
by a government agency or bureau, by a court 
of law or equity with competent jurisdiction 
over the recipient, the receiving Party will 
first have provided the disclosing Party with 
prompt written notice of such required 
disclosure and will take reasonable steps to 
allow the disclosing Party to seek a protective 
order with respect to the Confidential 
Information required to be disclosed. The 
receiving Party will promptly cooperate with 
and assist the disclosing Party, at the 
disclosing Party's expense, in connection with 
obtaining such protective order. 

10.4. Não Divulgação. A Parte receptora não 
divulgará, comunicará ou publicará a natureza 
ou conteúdo das Informações Confidenciais a 
qualquer pessoa ou entidade, nem usará, 
exceto em conexão com o cumprimento de 
suas obrigações, nos termos deste Contrato, ou 
conforme autorizado por escrito pela Parte 
divulgadora, quaisquer Informações 
Confidenciais que recebe, adquire ou obtém da 
Parte divulgadora. No caso de a Parte 
receptora ser legalmente obrigada a divulgar 
qualquer uma das Informações Confidenciais, 
ela fornecerá à Parte divulgadora uma 
notificação imediata acerca da divulgação (a 
menos que seja proibida por lei). No caso de a 
Parte receptora receber Informações 
Confidenciais que devem ser divulgadas por 
uma agência ou departamento governamental, 
por um tribunal de justiça ou de equidade com 
jurisdição competente sobre o destinatário, a 
Parte receptora terá primeiro que fornecer à 
Parte divulgadora uma notificação por escrito 
acerca de tal divulgação exigida e tomará as 
medidas razoáveis para permitir que a Parte 
divulgadora busque uma medida protetiva com 
relação às Informações Confidenciais que 
devem ser divulgadas. A Parte receptora 
cooperará prontamente e auxiliará a Parte 
divulgadora, às custas da Parte divulgadora, em 
conexão com a obtenção de tal medida 
protetiva. 

  

11. LIABILITY LIMITATION 11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

11.1. Innovative’S LIABILITY. IN NO 
EVENT WILL ANY PARTY OR DATA PROVIDER 
BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST 
PROFITS OR REVENUES), ARISING OUT OF OR 
IN ANY MANNER IN CONNECTION WITH THIS 
AGREEMENT, THE PERFORMANCE OR 
BREACH HEREOF, THE SUBJECT MATTER OF 
THIS AGREEMENT, OR CLIENT’S USE OF, OR 
INABILITY TO USE THE SYSTEM, HOSTED 
SERVICES, AND/OR PROFESSIONAL SERVICES 
AND ANY INFORMATION OR DATA 
PRODUCED BY THE SYSTEM, HOSTED 
SERVICES, AND/OR PROFESSIONAL SERVICES, 
OR ANY OTHER INFORMATION, DATA OR 

11.1. RESPONSABILIDADE DA Innovative. EM 
NENHUMA HIPÓTESE QUALQUER PARTE OU 
FORNECEDOR DE DADOS SERÁ RESPONSÁVEL 
POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, 
INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, 
SEM LIMITAÇÃO, LUCROS CESSANTES OU 
RECEITAS), DECORRENTES DE OU DE 
QUALQUER MANEIRA RELACIONADOS A ESTE 
CONTRATO, AO DESEMPENHO OU VIOLAÇÃO 
DESTE CONTRATO, AO OBJETO DESTE 
CONTRATO, OU AO USO OU INCAPACIDADE DO 
CLIENTE PARA USAR O SISTEMA, SERVIÇOS 
HOSPEDADOS, E/OU SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
E QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS 
PRODUZIDOS PELO SISTEMA, SERVIÇOS 
HOSPEDADOS E/OU SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 
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MATERIALS PROVIDED TO CLIENT 
HEREUNDER, REGARDLESS OF THE FORM OF 
ACTION (INCLUDING STRICT LIABILITY, 
CONTRACT OR NEGLIGENCE), WHETHER OR 
NOT THEY HAVE BEEN ADVISED OR 
OTHERWISE MIGHT HAVE ANTICIPATED THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. CLIENT 
AGREES THAT INNOVATIVE’S AGGREGATE 
LIABILITY FOR ANY AND ALL LOSSES OR 
INJURIES ARISING OUT OF ANY ACT OR 
OMISSION OF INNOVATIVE IN CONNECTION 
WITH ANYTHING TO BE DONE OR FURNISHED 
UNDER THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED 
TO THE LESSER OF: (A) ACTUAL DAMAGES 
INCURRED BY CLIENT OR (B) THE LICENSE 
FEES PAID BY CLIENT TO Innovative UNDER 
THIS AGREEMENT FOR THE ONE (1) YEAR 
PERIOD PRIOR TO THE DATE LIABILITY 
ACCRUES FOR THE PARTICULAR SYSTEM 
AND/OR HOSTED SERVICES UPON WHICH 
SUCH LIABILITY IS BASED. 

OU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES, 
DADOS OU MATERIAIS FORNECIDOS AO 
CLIENTE NOS TERMOS DO PRESENTE 
CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA 
DE AÇÃO (INCLUINDO RESPONSABILIDADE 
ESTRITA, CONTRATO OU NEGLIGÊNCIA), 
MESMO SE TIVEREM SIDO AVISADOS OU NÃO 
OU SE TIVEREM PREVISTO A POSSIBILIDADE DE 
TAIS DANOS. O CLIENTE CONCORDA QUE A 
RESPONSABILIDADE TOTAL DA INNOVATIVE 
POR TODA E QUALQUER PERDA OU DANO 
DECORRENTE DE QUALQUER ATO OU 
OMISSÃO DA Innovative EM RELAÇÃO A 
QUALQUER EVENTO A SER FEITO OU 
REALIZADO DE ACORDO COM ESTE CONTRATO 
SERÁ LIMITADA AO QUE FOR MENOR ENTRE: 
(A) DANOS COMPROVADOS INCORRIDOS PELO 
CLIENTE OU (B) AS TAXAS DE LICENÇA PAGAS 
PELO CLIENTE A INNOVATIVE DE ACORDO COM 
ESTE CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE 1 
(UM) ANO ANTES DA DATA EM QUE A 
RESPONSABILIDADE É INCORRIDA PARA O 
SISTEMA E/OU SERVIÇOS HOSPEDADOS 
ESPECÍFICOS EM RELAÇÃO AOS QUAIS TAL 
RESPONSABILIDADE É BASEADA. 

  

11.2. Force Majeure. No Party shall be 
liable for any default or delay in the 
performance of its obligations under this 
Agreement, if and to the extent such default 
or delay is caused, directly or indirectly, by 
fire, flood, earthquake, elements of nature or 
acts of God, riots, civil disorders, or any other 
cause beyond the reasonable control of such 
Party (“force majeure event”), provided the 
non-performing Party is without fault in 
causing such default or delay. 

11.2. Força Maior. Nenhuma Parte será 
responsável por qualquer inadimplência ou 
atraso no cumprimento de suas obrigações nos 
termos deste Contrato, se e na medida em que 
tal inadimplemento ou atraso for causado, 
direta ou indiretamente, por incêndio, 
inundação, terremoto, elementos da natureza 
ou casos fortuitos, tumultos, distúrbios civis ou 
qualquer outra causa além do controle 
razoável de tal Parte (“evento de força maior”), 
desde que a Parte inadimplente não tenha 
culpa em causar tal inadimplência ou atraso. 

  

12. INDEMNIFICATION 12. INDENIZAÇÃO 

  

12.1. Client will indemnify, defend and 
hold harmless Innovative from any and all 
costs, expenses, claims, damages and costs of 
legal defense (including court and lawyers’ 
fees to the extent provided by law) arising 
from, in connection with, or based on 
allegations of, any of the Client’s breach of its 
obligations under this Agreement including 
an infringement of a third party’s rights based 
on Innovative’s use of Records, Client Sources 

12.1. O Cliente indenizará, defenderá e 
isentará de responsabilidade a Innovative de 
todos e quaisquer custos, despesas, 
reivindicações, danos e custos de defesa legal 
(incluindo honorários processuais e de 
advogados na medida estabelecida em lei) 
decorrentes de, em conexão com ou com base 
em alegações de qualquer violação do Cliente 
de suas obrigações, nos termos deste Contrato, 
incluindo uma violação dos direitos de 
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and information as well as any use by Client 
of any results generated by the System 
and/or Hosted Service. 

terceiros com base no uso de Registros, Fontes 
do Cliente e informações pela Innovative, bem 
como qualquer uso pelo Cliente de quaisquer 
resultados gerados pelo Sistema e/ou Serviço 
Hospedado. 

  

12.2. Innovative will indemnify Client 
with respect to any action brought against 
Client by any third party that a System and/or 
Hosted Service, when used within the scope 
of this Agreement, infringes a valid United 
States patent or copyright of a third party 
under United States or Brazilian laws 
(“Infringement”). Innovative will pay any 
damages, costs and reasonable attorneys’ 
fees finally awarded against Client in such 
action which are attributable to such claim, 
provided that Client notifies Innovative 
promptly in writing of the claim, that Client 
assists Innovative as requested in defense of 
such claim and that Innovative is given sole 
authority to defend or settle any claim. 
Should the Client’s use of the System and/or 
Hosted Services be enjoined or otherwise 
stopped by a third party Infringement claim, 
Innovative may, at its option, procure for 
Client the right to continue using the System 
and/or Hosted Services, replace or modify 
the System and/or Hosted Services to make it 
non-infringing or instruct Client to 
discontinue use of the System and/or Hosted 
Services. In the event that Innovative must 
discontinue Client’s use of the System and/or 
Hosted Services, Client will be entitled to a 
pro-rated refund of all license Fees paid to 
Innovative by Client for that particular 
System and/or Hosted Services within the 
twelve (12) months immediately preceding 
Innovative’s instruction to Client to 
discontinue use. Innovative will not be liable 
under this Section 12.2 to Client or any third 
party who has sued Client, and Innovative will 
not indemnify Client if the Infringement claim 
is based on the combination, operation or use 
of the System and/or Hosted Services with 
data or software not licensed (in the case of a 
System) or provided (in the case of Hosted 
Services) by Innovative under this 
Agreement. 

12.2. A Innovative irá indenizar o Cliente 
com relação a qualquer ação movida contra o 
Cliente por qualquer terceiro em que um 
Sistema e/ou Serviço Hospedado, quando 
utilizado no âmbito deste Contrato, infringir 
uma patente ou direitos autorais de um 
terceiro válidos de acordo com as leis dos 
Estados Unidos ou do Brasil (“Violação”). A 
Innovative pagará quaisquer danos, custos e 
honorários advocatícios razoáveis 
estabelecidos de forma final contra o Cliente 
em tal ação que sejam atribuíveis a tal 
reivindicação, desde que o Cliente notifique 
imediatamente a Innovative por escrito acerca 
da reivindicação, que o Cliente auxilie a 
Innovative conforme solicitado na defesa de tal 
reivindicação e que seja dada autoridade 
exclusiva a Innovative para defender ou 
resolver qualquer reivindicação. Caso o uso do 
Sistema e/ou Serviços Hospedados pelo Cliente 
seja proibido ou de outra forma interrompido 
por uma reivindicação de Violação de terceiros, 
a Innovative pode, a seu critério, obter para o 
Cliente o direito de continuar usando o Sistema 
e/ou Serviços Hospedados, substituir ou 
modificar o Sistema e/ou Serviços Hospedados 
para torná-los não violadores ou instruir o 
Cliente a descontinuar o uso do Sistema e/ou 
Serviços Hospedados. No caso de a Innovative 
precisar interromper o uso do Sistema e/ou 
dos Serviços Hospedados pelo Cliente, o 
Cliente terá direito a um reembolso 
proporcional de todas as taxas de licença pagas 
a Innovative pelo Cliente para aquele Sistema 
e/ou Serviços Hospedados em particular, 
dentro dos 12 (doze) meses imediatamente 
anteriores à instrução da Innovative ao Cliente 
para interromper o uso. A Innovative não será 
responsável, de acordo com esta Cláusula 12.2, 
pelo Cliente ou qualquer terceiro que tenha 
processado o Cliente, e a Innovative não 
indenizará o Cliente se a reivindicação de 
violação for baseada na combinação, operação 
ou uso do Sistema e/ou Serviços Hospedados 
com dados ou software não licenciados (no 
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caso de um Sistema) ou fornecidos (no caso de 
Serviços Hospedados) pela Innovative de 
acordo com este Contrato. 

  

13. ASSIGNMENT 13. CESSÃO 

  

Except as set forth in this section, neither 
Party may assign or transfer this Agreement 
or any of its rights or duties under this 
Agreement. Any attempt to transfer will be 
deemed null and void, unless said assignment 
is made with the written consent of the non-
assigning Party, which consent will not be 
unreasonably withheld. This Agreement 
inures to the benefit of and is binding upon 
the Parties, their respective successors in 
interest by way of merger, acquisition, or 
otherwise, and their permitted assigns under 
this Section. 

Exceto conforme estabelecido nesta cláusula, 
nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir 
este Contrato ou qualquer dos direitos ou 
obrigações dele decorrentes. Qualquer 
tentativa de transferência será considerada 
nula e sem efeito, a menos que tal cessão seja 
feita com o consentimento por escrito da Parte 
não cedente, consentimento esse que não 
deverá ser negado sem motivo razoável. Este 
Contrato beneficia e vincula as Partes, seus 
respectivos sucessores em participação por 
meio de incorporação, aquisição ou de outra 
forma, e suas cessões permitidas de acordo 
com esta Cláusula. 

  

14. RELATIONSHIP OF THE PARTIES 14. RELACIONAMENTO DAS PARTES 

  

14.1. For the provision of all Services 
under this Agreement, the relationship of 
Innovative to Client will be that of an 
independent contractor rendering 
professional Services. Nothing contained in 
this Agreement will be deemed to create the 
relationship of employer and employee, or 
principal and agent, joint venturer or partner 
between Innovative (or any of Innovative’s 
contractors or employees) and Client. 

Para a prestação de todos os Serviços nos 
termos deste Contrato, a relação da Innovative 
com o Cliente será a de um contratante 
independente que presta serviços 
profissionais. Nada contido neste Contrato 
será considerado no sentido de criar relação de 
empregador e empregado, ou contratante e 
agente, empreendedor conjunto (joint 
venture) ou parceria entre a Innovative (ou 
qualquer um dos contratados ou empregados 
da Innovative) e o Cliente. 

  

14.2. Neither Party shall make any 
representation or incur any obligation in the 
name or on behalf of the other Party. Nothing 
in this Agreement shall be construed as or 
constitute an appointment of either Party as 
the agent of the other. 

14.2. Nenhuma das Partes fará qualquer 
declaração ou contrairá qualquer obrigação em 
nome da outra Parte. Nenhuma disposição 
deste Contrato constituirá ou será considerada 
como nomeação de uma Parte como agente da 
outra. 

  

15. EXPORTATION AND IMPORTATION 15. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

  

Client agrees to comply fully with all relevant 
United States and Brazil export and import 
controls and with all licenses and approvals 
required under applicable export and import 
laws and regulations, including, without 
limitation, those of the U.S. Department of 
Commerce and the Brazilian Federal 

O Cliente concorda em cumprir integralmente 
com quaisquer controles relevantes de 
exportação e importação dos Estados Unidos e 
do Brasil e com todas as licenças e aprovações 
exigidas nos termos das leis e dos 
regulamentos de exportação e importação 
aplicáveis, incluindo, entre outros, os do 
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Revenue. Client warrants and covenants that 
is has not been, and is not currently, 
debarred, suspended, prohibited or impaired 
from exporting, importing, re-exporting, 
receiving, purchasing, procuring, or 
otherwise obtaining any product, commodity 
or technical data regulated by any agency of 
the government of the United States and/or 
of Brazil. 

Departamento de Comércio dos Estados 
Unidos e da Receita Federal do Brasil. O Cliente 
garante e concorda que não foi, nem está 
atualmente, impedido, suspenso nem proibido 
de exportar, importar, reexportar, receber, 
comprar, adquirir ou de outro modo obter 
qualquer produto, mercadoria ou dados 
técnicos regulados por qualquer órgão do 
governo dos Estados Unidos e/ou do Brasil. 

  

16. AUDIT 16. AUDITORIA 

  

During the Initial Term or any Renewal Term 
of any license granted under this Agreement 
and for a period of one (1) year thereafter, 
upon reasonable notice, Innovative may 
either perform a reasonable audit and 
inspection directly through the System 
and/or Hosted Service or may enter the 
premises of Client and perform reasonable 
audit and inspection procedures to confirm 
that Client is in compliance with the terms 
and conditions of this Agreement, including, 
but not limited to, provisions relating to 
scope of use of the System and/or Hosted 
Services, protection of confidential 
information, and termination. Client shall 
cooperate in any such inquiry. 

Durante o Prazo Inicial ou qualquer Prazo de 
Renovação de qualquer licença concedida nos 
termos deste Contrato e por um período de 1 
(um) ano a partir de então, mediante 
notificação razoável, a Innovative poderá 
realizar uma auditoria razoável e inspeção 
diretamente através do Sistema e/ou Serviço 
Hospedado ou poderá entrar nas instalações 
do Cliente e realizar procedimentos razoáveis 
de auditoria e inspeção para confirmar que o 
Cliente está em conformidade com os termos e 
condições deste Contrato, incluindo, mas não 
se limitando a, disposições relativas ao escopo 
de uso do Sistema e/ou Serviços Hospedados, 
proteção de informações confidenciais e 
rescisão. O Cliente deve cooperar com 
qualquer investigação. 

  

17. MISCELLANEOUS 17. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

  

17.1. Amendments to these General 
Terms. This Agreement shall only be 
amended by mutual written agreement of 
the Parties. 

17.1. Alterações a esses Termos Gerais. Este 
Contrato somente será alterado através de 
acordo escrito entre as Partes. 

  

17.2. Governing Law, Place of 
Jurisdiction. This Agreement including its 
formation, interpretation and enforcement 
will be governed by and interpreted in 
accordance with the laws of the Federative 
Republic of Brazil. The Parties agree that this 
is an agreement for services and that neither 
the provisions of the US Uniform Commercial 
Code nor the 1980 U.N. Convention for the 
International Sale of Goods will apply to this 
Agreement. Both Parties expressly waive or 
disavow any rights that may accrue under any 
other body of law other than as listed in this 
Section. 

17.2. Leis Aplicáveis, Local de Jurisdição. 
Este Contrato, incluindo sua formação, 
interpretação e aplicação, será regido e 
interpretado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil. As Partes 
concordam que este é um contrato de serviços 
e que nenhuma disposição do Código 
Comercial Uniforme dos Estados Unidos ou da 
Convenção das Nações Unidas sobre Venda 
Internacional de Mercadorias de 1980 se 
aplicará a este Contrato. Ambas as Partes 
expressamente renunciam ou negam 
quaisquer direitos que possam advir de 
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qualquer outro conjunto de leis que não o 
listado nesta Cláusula. 

  

17.3. Contract Language. English shall be 
the contractual language. However, the 
Portuguese texts are relevant for all disputes 
arising from this Agreement. 

17.3 Idioma do Contrato. O inglês será o 
idioma contratual. Contudo, os textos em 
português são relevantes para todos os litígios 
decorrentes deste Contrato. 

  

17.4. Severability. Should certain 
stipulations of the Agreement be invalid or 
unenforceable in full or in part, the validity of 
the others remain otherwise unaffected. The 
Parties are so required to agree upon a 
replacement stipulation whose outcomes 
come closest to those which are invalid or 
unfeasible in a legally permissible and 
economic sense. The above conditions shall 
also apply in the event that this Agreement is 
found to have gaps. 

17.4. Autonomia das Disposições 
Contratuais. Caso certas estipulações do 
Contrato se tornem inválidas ou inexequíveis 
no todo ou em parte, a validade das demais 
permanecerá inalterada. Neste caso, as Partes 
são obrigadas a chegar a um acordo sobre uma 
estipulação de substituição cujos resultados se 
aproximem daqueles que forem inválidos ou se 
tornarem inviáveis em um sentido econômico 
e legalmente permitido. As condições acima 
também se aplicam no caso deste Contrato 
apresentar lacunas. 

  

17.5. Counterparts. This Agreement may 
be executed in several counterparts, each of 
which shall be deemed an original, but all of 
which together shall constitute one and the 
same instrument. 

17.5. Vias. Este Contrato poderá ser 
assinado em diversas vias, cada uma das quais 
será considerada um original, mas todas elas 
juntas constituirão um mesmo e único 
instrumento. 

  

17.6. Notices. All notices required to be 
sent under this Agreement shall be in writing 
and shall be deemed to be delivered when 
mailed by first-class mail or sent by facsimile 
or e-mail, confirmed by prove of receipt, to 
the contact and address set forth on the 
appropriate Change Order or to such other 
address(es) as either Party may designate to 
the other in writing. 

17.6. Notificações. Todos as notificações 
que devem ser enviadas nos termos do 
presente Contrato devem ser enviadas por 
escrito e serão consideradas entregues quando 
enviadas por serviço de correio de primeira 
classe ou enviadas por fax ou e-mail, com 
confirmação expressa de recebimento, para o 
contato e endereço estabelecido no Pedido de 
Alteração apropriado ou para outro(s) 
endereço(s) que qualquer uma das Partes 
informar à outra por escrito. 

  

17.7. Headings. The headings in this 
Agreement are for convenience only and will 
not limit or otherwise affect the 
interpretation of the terms of this 
Agreement. 

17.7. Títulos. Os títulos neste Contrato visam 
à conveniência somente e não limitarão ou de 
outra forma afetarão a interpretação dos 
termos deste Contrato. 

  

17.8. Third Party Rights. This Agreement 
is intended solely for the benefit of Client and 
Innovative and is not intended for the use or 
benefit of any other party. Nothing contained 
in this Agreement is intended to make any 
person or entity who is not a signatory to this 

17.8. Direitos de Terceiros. Este Contrato se 
destina exclusivamente ao benefício do Cliente 
e a Innovative e não se destina à utilização ou 
benefício de qualquer outra parte. Nada 
contido neste Contrato se destina a tornar 
qualquer pessoa ou entidade que não seja 
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Agreement a third party beneficiary of any 
right created by this Agreement or operation 
of law, including affiliates and subsidiaries of 
the Client. 

signatária deste Contrato um terceiro 
beneficiário de qualquer direito criado por este 
Contrato ou por força de lei, incluindo afiliadas 
e subsidiárias do Cliente. 

  

17.9. Complete Agreement. This 
Agreement (including its Schedules) 
constitutes the final, complete and exclusive 
agreement and understanding between 
Innovative and Client and supersedes all prior 
and contemporaneous agreements, oral or 
written.  

17.9. Acordo Integral. O presente Contrato 
(incluindo seus Anexos) constitui o acordo e o 
entendimento final, completo e exclusivo entre 
a Innovative e o Cliente e substitui todos os 
demais contratos, orais ou escritos, atuais ou 
passados.  

  

17.10. Personal Data. In view of this 
Agreement, the Parties acknowledge that 
they may have access, under applicable law, 
to information related to identified or 
identifiable natural persons (the "Personal 
Data") and undertake to use the Personal 
Data in strict accordance with applicable law. 

17.10. Dados Pessoais. Em razão deste 
Contrato, as Partes reconhecem que poderão 
ter acesso, nos termos da legislação aplicável, 
a informações relacionadas a pessoas naturais 
identificadas ou identificáveis (os “Dados 
Pessoais”) e se compromete a usar os Dados 
Pessoais em estrita conformidade com a 
legislação aplicável. 

  

17.11. Anticorruption. Neither Party 
shall take any action that might, directly or 
indirectly, violate the United States and the 
Brazilian anticorruption laws. 

17.11. Anticorrupção. Nenhuma das Partes 
deverá tomar qualquer medida que possa, 
direta ou indiretamente, violar as leis 
anticorrupção dos Estados Unidos da América 
e do Brasil. 
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