Contrato de Produto de Transação
FAVOR LER ESTE CONTRATO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO. AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR OU
USAR ESTE PRODUTO, VOCÊ INDICA SUA ACEITAÇÃO E CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. PARA
PEDIDOS DE FORA DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ, POR FAVOR, VEJA WWW.QUEST.COM/LICENSEAGREEMENTS PARA A
RESPECTIVA VERSÃO LOCALIZADA DE SEU CONTRATO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE
CONTRATO OU DA VERSÃO LOCALIZADA DO CONTRATO, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, INSTALE OU UTILIZE ESTE PRODUTO. NEM
ESTE CONTRATO NEM SUA VERSÃO LOCALIZADA SUBSTITUEM QUALQUER OUTRO CONTRATO ASSINADO ENTRE VOCÊ E A
DELL QUE REGULE EXPRESSAMENTE O PEDIDO DESTE PRODUTO.
Este Contrato de Produto de Transação (o “Contrato”) é celebrado entre você, o Cliente (“Cliente” ou “Você”) e a Dell (conforme definida
abaixo).
1. Definições. Os termos em letra maiúscula não definidos no contexto terão os significados atribuídos a eles abaixo:
(a) “Afiliada” significa qualquer pessoa jurídica controlando, sendo controlada por, ou sob controle comum com uma parte do presente
Contrato, enquanto tal relação de controle existir.
(b) “Documentação” significa os manuais de usuário e a documentação que a Dell entrega com o Software e todas as cópias destes.
(c) “Hardware” significa todos os produtos de hardware adquiridos pelo Cliente sob este Contrato.
(d) “Tipo de Licença” significa o modelo pelo qual o Software é licenciado (por exemplo, por servidor, por caixa de correio, por usuário
administrado), como indicado no Pedido aplicável.
(e) “Pedido” significa o documento por meio do qual o Cliente solicita o(s) Produto(s), ou se o Cliente pedir o(s) Produto(s) da eStore da Dell
(https://estore.quest.com), o processo pelo qual o Cliente pede o(s) Produto(s). Os Pedidos assinados pelo Cliente e pela Dell serão regidos
exclusivamente pelos termos deste Contrato e o Pedido aplicável. Pedidos feitos com a Dell através de pedido de compra de Cliente somente
e todos os Pedidos feitos através de Parceira serão regidos exclusivamente pelos termos deste Contrato. Quaisquer termos em conflito ou
adicionais ou acompanhando ou inclusos em um Pedido não serão vinculantes à Dell, exceto se a Dell aceitar tais termos por escrito. Cada
Pedido constituirá um compromisso irrevogável do Cliente para adquirir e pagar pelos Produtos e/ou Serviços de Manutenção declarados no
Pedido.
(f) “Parceira” significa um revendedor ou distribuidor com contrato com a Dell ou outra Parceira e é autorizado por meio do contrato para
revender os Produtos e/ou Serviços de Manutenção.
(g) “Guia de Produto” significa o documento localizado em http://www.quest.com/productguide que contém os Termos do Produto.
(h) “Termos do Produto” significa os direitos de utilização e outros termos associados a cada Tipo de Licença ou Produto individual. Os
Termos do Produto para o Software identificado em um Pedido que é emitido à Dell serão conforme declarados no Pedido, ou, se nenhum
Termo do Produto for declarado no Pedido, então os Termos do Produto para tal Software serão conforme declarados no Guia do Produto na
data do Pedido. Os Termos do Produto para o Software pedido de uma Parceira serão conforme declarados no Guia do Produto a partir da
data do Pedido.
(i) “Produtos” significa as Licenças de Software e/ou Hardware adquiridos pelo Cliente sob este Contrato.
(j) “Dell” significa Dell Software Ltda. com sua sede em Avenida Pedroso de Morais, 1553 – 5o andar – Pinheiros, registrada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 03.844.620/0001-03.
(k) “Software” significa a versão de código objeto do software que é entregue mediante um Pedido, bem como quaisquer correções, melhorias
e atualizações do Software que a Dell possa fornecer ao Cliente nos termos do presente Contrato e todas as cópias destes.
2. Licença de Software.
(a) Licença de Uso Interno. Sujeito aos termos do presente Contrato, a Dell concede ao Cliente, e o Cliente aceita da Dell, uma licença
perpétua (exceto se de outro modo estabelecido em um Pedido), não-exclusiva, intransferível (salvo disposição em contrário no presente
instrumento) e não passível de sublicença para (i) instalar, executar, acessar, operar, ou de outra forma utilizar as quantidades de cada item
de Software identificado no Pedido aplicável, dentro dos parâmetros dos Termos de Produto associados ao Software e Tipo de Licença
aplicáveis, (ii) fazer um razoável número de cópias adicionais do Software a serem usadas apenas para fins de arquivo não produtivo ou para
fins de recuperação passiva de desastres, desde que tais cópias sejam mantidas em um local seguro e não sejam utilizadas para fins de
produção, a menos que a cópia principal do Software não esteja sendo utilizada para fins de produção, e (iii) fazer e usar cópias da
Documentação conforme razoavelmente necessário para auxiliar usuários autorizados do Cliente em seu uso do Software (conjuntamente,
"Licença").Cada Licença será somente usada pelo Cliente no país em que o Software foi inicialmente entregue ao Cliente. Exceto para
Licenças MSP (conforme definido abaixo), o Cliente apenas usará o Software para auxiliar as operações de negócios internos do Cliente e das
suas Afiliadas mundialmente.
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(b) Licença de MSP. Se uma Licença de MSP for especificamente identificada em um Pedido, deverá o Cliente receber uma Licença para
usar o Software identificado no Pedido e a Documentação associada como uma prestadora de serviço gerenciado ("MSP") para prestar
serviços de gerenciamento de sistemas e software, incluindo, sem limitar-se a, aplicação, sistema operacional e implementação de banco de
dados, ajuste de desempenho e serviços de manutenção ("Serviços de Gerenciamento"), em benefício do cliente único nomeado indicado no
Pedido ("Freguês"), nos termos do presente Contrato e os Termos de Uso MSP no Manual de Produto.
(c) Licença de Avaliação. Se um Pedido indicar que o Software deve ser usado para fins de avaliação, ou se o Software for de outra forma
obtido da Dell para fins de avaliação, o Cliente receberá uma Licença de não produção para usar tal Software e a Documentação associada
exclusivamente para fins internos de avaliação do Cliente por um período de avaliação de até 30 (trinta) dias a contar da data de entrega do
Software, além de eventuais prorrogações concedidas pela Dell por escrito (o "Período de Avaliação"). Não haverá taxa para o uso do
Software pelo Cliente para fins de avaliação não-produtiva durante o Período de Avaliação; entretanto, o Cliente é responsável por qualquer
custo de envio ou tributos aplicáveis que possam ser incorridos, e por qualquer taxa que possa ser associada com o uso além do escopo aqui
permitido. A oportunidade do Cliente para uma avaliação gratuita do Software é limitada a um Período de Avaliação por lançamento do
Software. Não obstante qualquer disposição em contrário neste Contrato, o Cliente entende e concorda que a avaliação de Software é
fornecida "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" e que a Dell não oferece Garantia ou Serviços de Manutenção de Licenças de avaliação.
(d) Uso de Terceiros. Se o Cliente contratar com um terceiro a prestação dos serviços de implantação, configuração, consultoria ou
terceirização (outsourcing) do Software (“Prestador de Serviço”), o Prestador de Serviço poderá utilizar o Software e a Documentação
Licenciados pelo Cliente sob o presente exclusivamente para fins de prestação de tais serviços ao Cliente, desde que (i) o Cliente assegure
que o Prestador de Serviço utiliza o Software e Documentação em conformidade com os termos deste Contrato, e coopere com a Dell durante
qualquer revisão de conformidade que possa ser conduzida pela Dell ou seu preposto designado, (ii) o uso do Software e da Documentação
pelo Prestador de Serviço não viole os termos de restrições à exportação previstos neste Contrato, e (iii) o Prestador de Serviço não seja um
concorrente da Dell. O Cliente será conjuntamente e solidariamente responsável perante a Dell pelos atos e omissões de seus Prestadores de
Serviço com relação ao seu uso permitido do Software e da Documentação.
(e) Freeware. Se o download de uma versão freeware do Software da Dell ("Freeware") for realizado pelo Cliente a partir de um site Dell, os
termos de tal uso serão regidos pela definição Freeware aplicável prevista no Guia de Produto.
3. Restrições. Exceto na medida expressamente permitida pela lei aplicável, e na medida em que a Dell não seja autorizada por tal lei
aplicável a excluir ou limitar os direitos a seguir, o Cliente não poderá fazer engenharia reversa, decompilar, desmontar ou tentar descobrir ou
modificar de qualquer forma o código-fonte subjacente dos Produtos, Documentação ou qualquer parte deles. Além disso, o Cliente não
poderá (i) modificar, traduzir, localizar, adaptar, alugar, arrendar, emprestar, criar ou preparar trabalhos derivados, ou criar uma patente com
base nos Produtos, Documentação ou qualquer parte deles; (ii) revender os Produtos ou Documentação ou usar os Produtos ou a
Documentação em qualquer acordo comercial de compartilhamento (time share), em relação com a operação de instalações nucleares, ou
para fins que sejam concorrentes com a Dell; ou (iii) executar ou se abster de executar qualquer ato que possa resultar na apropriação
indébita dos direitos de propriedade intelectual da Dell sobre os Produtos ou Documentação. Cada cópia autorizada do Software e
Documentação feita pelo Cliente nos termos do presente Contrato deve conter todos os títulos, marcas, direitos autorais e avisos de direitos
restritos, como no original. O Cliente entende e concorda que os Produtos podem funcionar em conjunto com produtos de terceiros e o Cliente
concorda que será responsável por garantir que esteja devidamente licenciado para utilizar tais produtos de terceiros. Não obstante disposição
em contrário prevista neste Contrato, os termos e restrições aqui estabelecidos não impedirão ou restringirão o Cliente de exercer direitos
adicionais ou diferentes para qualquer software de código aberto que possa estar contido ou ser fornecido com os Produtos em conformidade
com as licenças de código aberto aplicáveis. O Cliente não poderá usar quaisquer chaves de licença ou outros dispositivos de acesso à
licença não fornecidos pela Dell, incluindo, mas não limitado a "chaves pirata", para instalar ou acessar os Produtos.
4. Reserva de Direitos e Titularidade. A Dell reserva todos e quaisquer direitos, implícitos ou de outra forma, que não sejam expressamente
concedidos ao Cliente no presente Contrato. O Cliente entende e concorda que (i) os Produtos são protegidos por direitos autorais e outras
leis e tratados de propriedade intelectual, (ii) a Dell e/ou seus fornecedores possuem a titularidade, direitos autorais e outros direitos de
propriedade intelectual sobre os Produtos, (iii) o Software é licenciado e não vendido, e (iv) este Contrato não concede ao Cliente quaisquer
direitos às marcas ou marcas de serviço da Dell.
5. Hardware. Caso o Cliente adquira hardware nos termos deste Contrato, a propriedade de tal Hardware será transmitida ao Cliente no
momento do envio (a menos que tal hardware seja alugado, arrendado ou emprestado ao Cliente).
6. Pagamento. O Cliente concorda em pagar à Dell (ou, se aplicável, à Parceira) os valores especificados em cada Pedido, incluindo os
valores de envio aplicáveis. O Cliente será faturado imediatamente quando da entrega dos Produtos ou antes do início de qualquer Período de
Renovação de Manutenção e o Cliente deverá fazer todos os pagamentos devidos à Dell em sua totalidade dentro de 30 (trinta) dias a contar
da data de cada fatura ou outro período (se houver) previsto em um Pedido assinado pela Dell. Quaisquer quantias devidas à Dell pelo Cliente
que permaneçam sem pagamento após a data de vencimento serão sujeitas a juros de mora de 1,5% ao mês sobre valor da fatura a partir da
data de vencimento até que tal montante seja pago, ou a taxa máxima permitida por lei, se inferior.
7. Tributos. Os valores estabelecidos em um Pedido podem não incluir tributos. Se a Dell for obrigada a pagar tributos sobre vendas, uso,
propriedade, valor agregado ou outros com base nos Produtos ou Serviços de Manutenção previstos no presente Contrato ou sobre o uso
pelo Cliente dos Produtos ou Serviços de Manutenção, tais tributos serão faturados ao e pagos pelo Cliente. Esta Cláusula não se aplica aos
impostos baseados na renda da Dell.
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8. Término. Este Contrato ou as Licenças concedidas nos termos deste instrumento poderão ser rescindidos (i) por acordo mútuo da Dell e
Cliente, (ii) pela Dell, se o Cliente ou um Prestador de Serviço cometer uma violação relevante deste Contrato e deixar de sanar tal
descumprimento à satisfação razoável da Dell dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento do aviso da Dell para tanto, ou (iii) pelo Cliente
por qualquer motivo mediante aviso por escrito de 30 (trinta) dias à Dell. Mediante o término deste Contrato ou, expiração ou rescisão de uma
Licença por qualquer motivo, todos os direitos concedidos ao Cliente para a(s) Licença(s) aplicável(is) imediatamente cessarão e o Cliente
deverá imediatamente: (i) deixar de utilizar o Software e Documentação aplicáveis, (ii) remover todas as cópias, instalações e instâncias do
Software aplicável de todos os computadores do Cliente e quaisquer outros dispositivos nos quais o Software foi instalado, e garantir que
todos os Prestadores de Serviço aplicáveis façam o mesmo, (iii) devolver à Dell, o Software aplicável, bem como toda a Documentação e
outros materiais associados ao Software e todas as respectivas cópias, ou destruir tais itens, (iv) deixar de utilizar os Serviços de Manutenção
associados à(s) Licença(s) aplicável(is), (v) pagar à Dell ou à Parceira aplicável todas as quantias devidas e a pagar até a data de término, e
(vi) fornecer à Dell uma declaração escrita de que o Cliente e seus Prestadores de Serviços conforme aplicável cumpriram com todas as
obrigações precedentes. O término deste Contrato ou uma Licença não acarretará prejuízo a quaisquer outros recursos que a parte em
término possa ter conforme a lei, sujeito às limitações e exclusões estabelecidas neste Contrato.
Qualquer disposição deste Contrato que exija ou contemple execução após o término deste Contrato ou expiração de uma Licença é
exequível contra a outra parte e suas respectivas sucessoras e cessionárias, não obstante a rescisão ou expiração, incluindo, sem limitação,
o “Pagamento”, “Tributos”, “Restrições”, “Término”, “Exclusão de Garantia”, “Infração”, “Limitação de Responsabilidade”, “Informações
Confidenciais”, “Verificação de Conformidade” e”Disposições Gerais” deste Contrato.
9. Exportação. O Cliente reconhece e concorda que os Produtos estão sujeitos às leis, regras, regulamentos, restrições e controles de
segurança nacional de controle de exportação dos Estados Unidos, Canada e demais agências estrangeiras aplicáveis (os "Controles de
Exportação"), e concorda em não exportar ou reexportar, ou permitir a exportação ou reexportação dos Produtos ou de qualquer cópia, parte
ou produto direto do acima mencionado em violação aos Controles de Exportação. O Cliente por meio deste Contrato (i) declara que o Cliente
não é uma pessoa jurídica ou pessoa a que o envio dos Produtos é proibido pelos Controles de Exportação, e (ii) concorda que não irá
exportar, reexportar ou de outra forma transferir os Produtos para (a) sujeito à lei aplicável, qualquer país sujeito a um embargo comercial dos
Estados Unidos, (b) sujeito a processos de rastreio aplicáveis, um cidadão ou residente de qualquer país sujeito a um embargo comercial dos
Estados Unidos, (c) qualquer pessoa ou entidade a que o envio dos Produtos seja proibido pelos Controles de Exportação, ou (d) qualquer
pessoa que esteja envolvida em atividades relacionadas ao projeto, desenvolvimento, produção ou uso de materiais nucleares, instalações
nucleares, armas nucleares, mísseis ou armas químicas ou biológicas.

10. Serviços de Manutenção. Durante qualquer Período de Manutenção e pelos valores aplicáveis, a Dell deve disponibilizar ao Cliente os
serviços de manutenção e suporte para o Software, tal como definido nesta Cláusula. O primeiro Período de Manutenção começa na data da
entrega do Software após um Pedido e termina 12 (doze) meses depois, exceto previsão em contrário estabelecida no Pedido aplicável (o
"Período de Manutenção Inicial"). Após o Período de Manutenção Inicial, os Serviços de Manutenção serão renovados automaticamente por
períodos adicionais de 12 (doze) meses (cada um, um "Período de Manutenção Renovado") a menos que a renovação tenha sido cancelada
por qualquer das partes mediante aviso escrito à outra por e-mail ou de outra forma pelo menos sessenta (60) dias antes do primeiro dia do
Período de Manutenção Renovado aplicável. O cancelamento dos Serviços de Manutenção não rescindirá os direitos do Cliente de continuar a
utilizar o Software. As taxas de manutenção serão devidas antecipadamente com relação ao Período de Manutenção Renovado e serão
sujeitos aos requisitos de pagamento estabelecidos neste Contrato. O processo de reimplementação dos Serviços de Manutenção após
expiração está previsto em http://support.quest.com/Maintenance_Service.asp. Salvo disposição em contrário no Guia de Produto, os Serviços
de Manutenção devem estar disponíveis através da Internet, e-mail ou telefone e devem significar o seguinte:
(a) Dell colocará à disposição do Cliente novas versões e lançamentos do Software, incluindo correções de Software, melhorias e upgrades,
se e quando a Dell torná-los normalmente disponíveis de forma gratuita como parte dos Serviços de Manutenção.
(b) A Dell deve responder a comunicações ilimitadas do Cliente que reportar falhas de Software não previamente reportadas à Dell pelo
Cliente. Nada no acima exposto funcionará para limitar ou restringir o acompanhamento de comunicação pelo Cliente a respeito de falhas de
Software.
(c) A Dell deve responder aos pedidos dos coordenadores técnicos do Cliente de assistência quanto aos aspectos operacionais/técnicos do
Software não relacionados a uma falha no Software, desde que a Dell tenha o direito de limitar tais respostas se a Dell determinar,
razoavelmente, que o volume de tais solicitações de assistência não relacionadas a uma falha é excessivo ou excessivamente repetitivo na
natureza,
(d) O Cliente terá acesso ao site de Suporte da Dell em http://support.quest.com ("SupportPortal").
(e) Os Serviços de Manutenção estão disponíveis durante os horário de suporte padrão ("Horário Comercial"), como indicado no
SupportPortal. Além disso, o Cliente pode adquirir Suporte Crítico de Negócios (isto é, suporte 24x7 de Severidade Nível 1) para determinado
Software. A lista de Software para o qual o Suporte Crítico de Negócios está disponível e/ou exigido é listada no Global Support Guide no
SupportPortal.
(f) Durante o Horário Comercial, a Dell responderá no prazo de uma (1) hora a uma ligação do Cliente que relate uma condição crítica de
Software (um "Problema de Severidade Nível 1"). O Cliente deverá usar esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar à Dell o acesso
remoto necessário para facilitar a identificação e resolução de Problema de Severidade Nível 1. A capacidade da Dell de identificar e resolver
um Problema de Severidade Nível 1 pode ser atrasada sem tal acesso remoto.
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(g) Os Serviços de Manutenção para os produtos de Software que a Dell obteve através de uma aquisição ou fusão pode, por um período de
tempo após a data efetiva da aquisição ou fusão, ser regido por termos diferentes daqueles estabelecidos nesta Seção 11. As condições
aplicáveis diferentes, se houver, serão indicadas no SupportPortal.
(h) Para Hardware onde o Software de Gerenciamento de Acesso Privilegiado Total (“TPAM”) é entregue (tal Software poderá ser
renomeado pela Dell ao seu exclusivo critério), se o Cliente adquirir Serviços de Manutenção para TPAM de forma contínua desde a aquisição
das licenças para TPAM, a Política de Substituição de Hardware deverá ser incluída como parte dos Serviços de Manutenção para TPAM.
A “Política de Substituição de Hardware” é conforme segue: No dia útil seguinte a determinação feita pela Dell de necessidade de
substituição do Hardware, a Dell irá enviar uma substituição para qualquer Hardware (“Hardware para Substituição”) ou, ao seu exclusivo
critério, o envio de uma peça para substituição para o Hardware a ser instalado pelo Cliente (“Peça para Substituição”). Quaisquer Peças
para Substituição deverão ser substituíveis de forma externa, sem a necessidade de abertura da caixa do Hardware. O Hardware para
Substituição ou Peças para Substituição poderão ser previamente utilizadas, mas não poderão ser de capacidade ou especificação menor do
que o Hardware ou parte a ser substituído. Se o Cliente não puder deletar permanentemente os dados do dispositivo de armazenamento de
dados do Hardware e a política de segurança da informação do Cliente não permitir a volta do Hardware com os dados sensíveis contidos, o
Cliente poderá remover qualquer dispositivo de armazenamento de dado que não solicite que a caixa do Hardware esteja aberta e devolverá o
Hardware sem o dispositivo.
11. Garantias.
(a) Garantia de Software. A Dell garante que, por um período de 30 (trinta) dias após a entrega inicial de Software através de um Pedido (o
"Período de Garantia"), (i) a mídia fornecida pela Dell, se existente, na qual o Software é gravado estará livre de defeitos materiais em
materiais e fabricação sob uso normal, (ii) o funcionamento do Software, como fornecido pela Dell, estará substancialmente de acordo com a
Documentação aplicável a tal Software, e (iii) o Software conforme entregue pela Dell não contém nenhum vírus, worms, Cavalos de Tróia ou
outro código malicioso ou destrutivo projetado pela Dell para permitir a entrada não-autorizada mediante desativação de ou exclusão do
Software (no entanto, o Software pode conter uma chave que limite o uso do Software ao âmbito da Licença concedida, e chaves de licença
emitidas pela Dell para uso temporário são sensíveis a tempo ) (as "Garantias"). O Cliente deve informar por escrito à Dell sobre qualquer
violação das Garantias, no mais tardar 5 (cinco) dias após o término do Período de Garantia.
Os recursos exclusivos do Cliente, e as únicas obrigações da Dell, para qualquer dessas violações das Garantias serão as seguintes: (a) para
a garantia na subseção (i), a Dell, às suas expensas, substituirá qualquer mídia com defeito, (b) para a garantia na subseção (ii), a Dell
corrigirá ou fornecerá uma solução de contorno para erros reproduzíveis no Software que causem uma violação da garantia em um prazo
razoável, considerando a severidade do erro e seu efeito sobre o Cliente, ou, a critério da Dell, restituir os valores de licença pagos pelo
Software em desconformidade após a devolução do Software à Dell e do término da(s) Licença(s) relacionada(s) nos termos do presente, e (c)
para a garantia da subsecção (iii), a Dell apresentará uma cópia do Software que esteja em conformidade com tal garantia.
As Garantias acima não se aplicam a qualquer não-conformidade (i) que a Dell não possa recriar após exercer esforços comercialmente
razoáveis para tentar fazê-lo, (ii) causadas pelo mau uso do Software ou pelo uso do Software de uma maneira que seja inconsistente com
presente Contrato ou a Documentação; ou (iii) resultantes da modificação do Software por qualquer um além da Dell.
com este Contrato ou a Documentação; ou (iii) decorrente da modificação do Software por qualquer pessoa que não seja a Dell.
(b) Garantia do Hardware. Exceto pelo Hardware no qual o TPAM é entregue, o Hardware será garantido de acordo com o documento de
garantia fornecido com o Hardware e/ou incluído no site do fabricante do hardware. Caso o Cliente adquira Hardware que seja entregue com
uma garantia de terceiros ("Garantia de Terceiro"), o Cliente dependerá exclusivamente dos terceiros aplicáveis para todas as obrigações da
Garantia de Terceiro.
Pelo período de um ano a partir da data de entrega, a Dell garante que o Hardware no qual o TPAM é entregue deverá operar de uma forma
que permita que o TPAM seja utilizado em conformidade substancial com a Documentação. O remédio exclusivo do Cliente e a única
obrigação da Dell por qualquer descumprimento da garantia acima deverá ser declarada na Política de Substituição de Hardware.
(c) Exclusão de Garantia. O CLIENTE RECONHECE E CONCORDA QUE OS PRODUTOS FORAM DESENVOLVIDOS PARA O USO
GENÉRICO E NÃO FORAM CUSTOMIZADOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO CLIENTE. PORTANTO, NA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O CLIENTE CONCORDA QUE AS GARANTIAS EXPRESSAS E RECURSOS DEFINIDOS NESTA
CLÁUSULA SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS E RECURSOS FORNECIDOS PELA DELL SOB O PRESENTE CONTRATO. NA MÁXIMA
EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, TODAS AS OUTRAS GARANTIAS OU RECURSOS SÃO EXCLUÍDOS, SEJAM
EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, VERBAIS OU POR ESCRITO, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO VIOLAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E
QUAISQUER GARANTIAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO NEGÓCIO OU DECORRER DE NEGOCIAÇÃO OU CUMPRIMENTO.
ALÉM DISSO, O CLIENTE EXPRESSAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE O ESTADO DA TÉCNICA NÃO PERMITE O
DESENVOLVIMENTO OU PRODUTOS ISENTOS DE ERRO. POR ESSA RAZÃO, A DELL NÃO PODE GARANTIR A OPERAÇÃO
ININTERRUPTA OU ISENTA DE ERRO DOS PRODUTOS.
12. Violação. A Dell, às suas próprias expensas, defenderá ou fará acordo em qualquer reclamação, ação judicial ou processo interposto
contra o Cliente por terceiros, na medida em que for baseado na alegação de que o Software diretamente viola qualquer patente, direito
autoral, marca ou outro direito exclusivo exigível no país em que o Software é entregue ao Cliente, ou se aproprie indevidamente de um
segredo comercial em tal país (uma "Reivindicação"). Além disso, a Dell pagará quaisquer decisões finais imputadas contra o Cliente sob uma
Reivindicação ou quaisquer montantes cobrados do Cliente, em qualquer acordo em uma Reivindicação, e custos administrativos ou despesas
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razoáveis, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios razoáveis, necessariamente incorridos pelo Cliente para responder à
Reivindicação. As obrigações da Dell sob esta Cláusula são condicionadas ao Cliente (i) dar pronto aviso escrito sobre a Reivindicação à Dell,
(ii) permitir à Dell manter o controle indireto da investigação, defesa ou acordo quanto à Reivindicação, através da aprovação prévia de todos
os documentos principais (queixa, defesa, apelações, contra-razões de apelação, medidas ou ações, solicitação de medida liminar e acordo)
elaborados por um escritório de advocacia aprovada pelo Dell de uma lista composta por no máximo 3 (três) escritórios de advocacia
renomados fornecida pelo Cliente e previamente aprovada pela Dell, e (iii) fornecer à Dell tal cooperação e assistência que a Dell possa
razoavelmente solicitar de tempos em tempos em conexão com a investigação, defesa ou acordo em tal Reivindicação. A Dell não terá
nenhuma obrigação consoante este Contrato de defender o Cliente contra qualquer Reivindicação (a) resultante do uso do Software além de
como autorizado neste Contrato, (b) resultante de uma modificação do Software que não seja pela Dell, ou (c) com base no uso do Software
pelo Cliente após a Dell recomendar a interrupção por causa de uma violação possível ou real, (d) com base no uso pelo Cliente de uma
versão desatualizada ou alterada do Software, se a violação poderia ter sido evitada pelo uso de uma versão atual ou inalterada do Software
tornada disponível para o Cliente, ou (e) na medida que a Reivindicação tenha origem ou seja baseada no uso do Software com outros
produtos, serviços ou dados não fornecidos pela Dell se a infração não teria ocorrido exceto por tal uso. Se o uso pelo Cliente do Software for
ordenado em decorrência de uma Reivindicação, a Dell, a seu critério e expensas deverá (1) obter para o Cliente o direito de continuar usando
o Software, (2) substituir o Software por uma funcionalidade equivalente produto não-infringente, (3) modificar o Software para que ele não
seja infringente, ou (4) aceitar a devolução do Software infringente e reembolsará o valor de licença pago pelo Software infringente,
proporcional a um período de 60 (sessenta) meses a partir da data de entrega do Software após um Pedido. Esta Cláusula estabelece a
responsabilidade integral da Dell, e o único e exclusivo recurso do Cliente, com relação a uma Reivindicação.
13. Limitação de Responsabilidade. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM EXCEÇÃO DE (A)
QUALQUER VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS "RESTRIÇÕES" OU "INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS" DESTE CONTRATO, (B) VALORES
CONSTANTES DE JULGAMENTOS OU ACORDOS QUE A DELL SEJA RESPONSÁVEL POR PAGAR EM NOME DO CLIENTE SOB A
CLÁUSULA "VIOLAÇÕES" DESTE CONTRATO, OU (C) QUALQUER RESPONSABILIDADE NA MEDIDA EM QUE TAL
RESPONSABILIDADE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA OU LIMITADA POR UMA QUESTÃO LEGAL, EM HIPÓTESE ALGUMA A DELL, SUAS
AFILIADAS, OU FORNECEDORES, OU O CLIENTE, SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS,
ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS OU PERDAS OU DANOS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE
NEGÓCIOS, PERDA DE CONTRATOS, PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO OU REPUTAÇÃO, PERDA ECONOMIAS ESPERADAS,
PERDA DE DANOS A OU CORRUPÇÃO DE DADOS, SE QUALQUER FORMA ADVINDOS, INDEPENDENTE DE A PERDA OU O DANO
SER PREVISÍVEL OU NA EXPECTATIVA DAS PARTES E SEJA ADVINDA DE OU PARA QUEBRA DE CONTRATO, ATO ILÍCITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU DE OUTRA FORMA.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM EXCEÇÃO DE (A) QUALQUER VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS
DE "LICENÇA DE SOFTWARE", "RESTRIÇÕES", "EXPORTAÇÃO" OU "INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS" DESTE CONTRATO, OU
QUALQUER OUTRA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OUTRA PARTE; (B) OBRIGAÇÕES EXPRESSAS
DA DELL SOB A CLÁUSULA "VIOLAÇÃO" DESTE CONTRATO; (C) OS CUSTOS DA DELL PARA COBRAR VALORES NÃO PAGOS QUE
NÃO SEJAM OBJETO DE UMA DISPUTA DE BOA-FÉ; (D) OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE VENCEDORA, CONFORME
CLÁUSULA 16(M); OU (E) QUALQUER RESPONSABILIDADE NA MEDIDA EM QUE TAL RESPONSABILIDADE NÃO POSSA SER
EXCLUÍDA OU LIMITADA POR UMA QUESTÃO DE DIREITO, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA TOTAL E AGREGADA POR DANOS
DIRETOS DA DELL, SUAS AFILIADAS E FORNECEDORES, E DO CLIENTE SOB ESTE CONTRATO, SEJAM ADVINDAS DE OU POR
QUEBRA DE CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU DE OUTRA FORMA, NÃO
EXCEDERÁ O MAIOR DOS VALORES PAGOS E/OU DEVIDOS (CONFORME APLICÁVEL) PELO CLIENTE PELOS PRODUTOS OU
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE SÃO OBJETOS DO DESCUMPRIMENTO OU US$ 500,00 (QUINHENTOS DÓLARES). PARA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU UM PRODUTO SUJEITO A PAGAMENTOS RECORRENTES, A RESPONSABILIDADE NÃO
EXCEDERÁ O MONTANTE PAGO E/OU DEVIDO (CONFORME O CASO) PARA TAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU PRODUTO
DURANTE OS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À VIOLAÇÃO OU US$ 500,00 (QUINHENTOS DÓLARES). AS PARTES CONCORDAM
QUE TAIS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÃO ALOCAÇÕES DE RISCO ACORDADAS QUE CONSTITUEM, EM PARTE, A
CONTRAPRESTAÇÃO PELOS PRODUTOS, SOFTWARE OU SERVIÇOS FORNECIDOS PELA DELL AO CLIENTE, E TAIS LIMITAÇÕES
SE APLICARÃO INDEPENDENTEMENTE DA INEFICÁCIA FINALÍSTICA DE QUALQUER RECURSO LIMITADO E MESMO SE UMA PARTE
TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS RESPONSABILIDADES OU FALHAS.
AS PARTES RECONHECEM E CONCORDAM QUE AS LIMITAÇÕES AQUI ESTABELECIDAS SÃO UMA PARTE ESSENCIAL DESTE
CONTRATO E QUE, EM SUA AUSÊNCIA, OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO SERIAM
SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES. O CLIENTE RECONHECE E CONCORDA, AINDA, QUE OS PREÇOS PAGOS PELO CLIENTE NOS
TERMOS DESTE INSTRUMENTO CONSIDERAM OS RISCOS ENVOLVIDOS NESTA TRANSAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE
ECONÔMICA REALIZADA PELA DELL PARA LANÇAR OS PRODUTOS NO MERCADO.
As Afiliadas e fornecedores da Dell serão beneficiários desta cláusula de "Limitação de Responsabilidade" e os Prestadores de Serviço do
Cliente os terão direito aos direitos previstos sob a cláusula "Uso de Terceiros" deste Contrato; ao contrário não há terceiros beneficiários
existentes sob este Contrato. A Dell expressamente exclui toda e qualquer responsabilidade perante os Prestadores de Serviço do Cliente,
Freguês e qualquer outro terceiro.
14. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
(a) Definição. “Informações Confidenciais” significa as informações ou materiais divulgados por uma parte (a “Parte Divulgadora”) à outra
parte (a “Parte Receptora”) que não estejam geralmente disponíveis ao público e que, devido ao seu caráter e natureza, uma pessoa razoável
sob circunstâncias semelhantes trataria como confidenciais, incluindo, sem limitação, os dados pessoais, informações financeiras, informações
de comercialização e de preço, segredos comerciais, know-how, ferramentas proprietárias, conhecimento proprietário e metodologias
Rev 07-19-13

CONFIDENCIAL

Página 5 de 8

proprietárias, os Produtos (no código fonte e/ou forma de código objeto), informações e resultados de teste de referência referentes a
funcionalidade e performance dos Produtos, quaisquer chaves de licença de Software fornecidas ao Cliente e os termos e condições deste
Contrato. As informações pessoais incluem “Informações de Saúde Individualmente Identificáveis” (conforme o termo está definido na 45 CFR
§ 164.501) ou “Informações Pessoais Não Públicas” (conforme a definição do termo no Título V da Lei Gramm-Leach-Bliley de 1999).
As Informações Confidenciais não incluirão as informações ou materiais que (i) são geralmente conhecidas pelo público, e não por resultado
de uma divulgação não-permitida pela Parte Receptora após a Data do Contrato; (ii) eram conhecidos pela Parte Receptora sem uma
obrigação de sigilo anterior a tal parte receber os mesmos da Parte Divulgadora; (iii) a Parte Receptora legalmente tenha recebido de um
terceiro sem o descumprimento de contrato ou obrigação de confiança; ou (iv) são ou foram independentemente desenvolvidas pela Parte
Receptora sem o acesso a ou uso das Informações Confidenciais da Parte Divulgadora.
(b) Obrigações. Parte Receptora (i) não deverá divulgar ou permitir a divulgação das Informações Confidenciais da Parte Divulgadora para
qualquer terceiro, exceto conforme permitido na Cláusula 14 (c) abaixo, (ii) deverá utilizar apenas as Informações Confidenciais da Parte
Divulgadora para exercer os direitos concedidos para ela sob este Contrato, e (iii) deverá proteger as Informações Confidencias da Parte
Divulgadora de uso ou divulgação não-autorizados ao exercer pelo menos o mesmo nível de cuidado que utiliza para proteger suas próprias
informações similares, mas em nenhuma hipótese menos que um nível de cuidado razoável. A Parte Receptora deverá imediatamente
notificar a Parte Divulgadora sobre qualquer uso ou divulgação não autorizada das Informações Confidenciais da Parte Divulgadora e
cooperará com a Parte Divulgadora em qualquer litígio instaurado pela Parte Divulgadora contra terceiros de modo a proteger seus direitos
protegidos. Para evitar dúvidas, esta Cláusula 14 deverá ser aplicada a qualquer divulgação das Informações Confidencias das partes a partir
da Data do Contrato, seja ou não advinda especificamente da performance de uma parte sob este Contrato.
(c) Divulgações Permitidas. Sem prejuízo do disposto acima, a Parte Receptora poderá disponibilizará as Informações Confidenciais da
Parte Divulgadora sem a aprovação prévia e por escrito da Parte Divulgadora a quaisquer Afiliadas, diretores, conselheiros, funcionários,
consultores ou representantes (coletivamente os “Representantes”), mas apenas para aqueles Representantes que (i) tenham a “necessidade
de saber” com a finalidade de cumprir o objeto deste Contrato; (ii) estejam legalmente obrigados à Parte Receptora a proteger informações
como as Informações Confidencias sob termos com no mínimo a mesma restrição estabelecida neste instrumento, e (iii) foram informados pela
Parte Receptora da natureza confidencial das Informações Confidenciais e os requisitos relacionados as restrições na divulgação e uso,
conforme estabelecido nesta Cláusula 14. A Parte Receptora responsabilizar-se-á pela Parte Divulgadora pelos atos ou omissões de
quaisquer Representantes aos quais ela divulgue Informação Confidencial, o que, se realizado pela Parte Receptora, seria uma violação deste
Contrato.
Adicionalmente, não será considerado inadimplemento desta Cláusula pela Parte Receptora quando esta revelar as Informações Confidenciais
da Parte Divulgadora solicitadas por lei ou processo legal, desde que a Parte Receptora forneça notificação prévia de tal divulgação à Parte
Divulgadora, ao menos que expressamente proibido de fazer isto por juízo, painel arbitral ou outra autoridade legal com jurisdição competente.
15. Verificação de Conformidade. O Cliente concorda em manter e utilizar sistemas e procedimentos para seguir, documentar e reportar de
forma precisa suas instalações, aquisições e usos dos Produtos. Tais sistemas e procedimentos deverão ser suficientes para determinar se o
emprego pelo Cliente dos Produtos está dentro das quantidades, Termos de Produto e liberação de manutenção que tem direito. Dell ou seu
agente auditor designado terá o direito de auditar o emprego dos Produtos pelo Cliente para comprovar a sua conformidade com os termos e
condições deste Contrato e o(s) Pedido(s) Aplicável(is). Qualquer destas auditorias deverá ser agendada com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência e será conduzida durante o horário comercial normal nas instalações do Cliente. O Cliente fornecerá sua cooperação e
assistência total com tal auditoria e fornecerá acesso aos arquivos e computadores aplicáveis. Sem se limitar a generalidade do disposto,
como parte da auditoria, a Dell pode solicitar, e o Cliente concorda em fornecer, um relatório escrito, assinado por um representante
autorizado, listando a então entrega dos Produtos ao Cliente. . Se for constatado que o emprego dos Produtos pelo Cliente é superior ao
contratado, o Cliente será cobrado pelo emprego adicional sob a atual lista de preços da Dell na época, além das taxas dos Serviços de
Manutenção aplicáveis e quaisquer taxas de emprego adicional. Todos estes valores deverão ser pagos de acordo com este Contrato. Além
disso, se as taxas não pagas excederem 5% (cinco por cento) das taxas pagas para os Produtos, então o Cliente também pagará os custos
razoáveis da Dell para conduzir a auditoria. Os requisitos desta Cláusula deverão sobreviver por 2 (dois) anos após o término da última
Licença sujeita a este Contrato.
16. Disposições Gerais.
(a) Lei Aplicável e Foro. Este Contrato será regido e interpretado em conformidade com as leis do Brasil, sem dar efeito a qualquer conflito
de princípio de lei. Qualquer ação buscando cumprimento deste Contrato ou qualquer disposição do mesmo deverá ser levada exclusivamente
as cortes do Estado de São Paulo, cidade de São Paulo.
Não obstante o disposto acima, se você adquirir os Produtos no Canadá, este Contrato deverá ser regido e interpretado de acordo com as leis
da Província de Ontário e as leis federias do Canadá. Qualquer ação buscando cumprimento deste Contrato ou qualquer disposição deste
instrumento deverá ser julgada exclusivamente no estado ou corte federal localizada na Província de Ontário, Canadá.
As partes acordam que nem a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias, nem a Lei
Uniforme de Transações de Informática (Uniform Computer Information Transaction Act - UCITA) são aplicáveis ao presente Contrato,
independentemente dos estados em que as partes fizerem negócios ou sejam constituídas.
(b) Cessão. Salvo disposição em contrário no presente Contrato, o Cliente não poderá, no todo ou em parte, ceder ou transferir qualquer parte
deste Contrato, as Licenças concedidas sob este Contrato, ou qualquer outro direito outorgado sob o presente sem o consentimento prévio por
escrito da Dell. Qualquer tentativa de transferência ou cessão pelo Cliente que não seja permitida por este Contrato será nula e sem efeito.
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(c) Independência das Cláusulas. Se qualquer disposição do presente Contrato for considerada por um juízo competente como contrária à
lei, tal disposição será cumprida até o limite máximo permitido e as demais disposições do presente Contrato permanecerão em pleno vigor e
efeito. Sem prejuízo do previsto acima, os termos deste Contrato que limitem, isentem ou excluam as garantias, recursos ou danos criados
pelas partes para serem independentes e continuarem em vigor apesar da impossibilidade ou inexigibilidade de um recurso acordado. As
partes se basearam nas limitações e exclusões previstas no presente Contrato ao determinarem firmá-lo.
(d) Uso pelo Governo Norte-Americano. O Software é um "item comercial", sob o FAR 12.201. Consistente com a seção FAR 12.212 e a
seção DFARS 227.7202, qualquer utilização, modificação, reprodução, lançamento, desempenho, exibição, divulgação ou distribuição do
Software ou da Documentação pelo governo dos EUA será proibida, salvo na medida expressamente permitida aqui. Além disso, quando o
Cliente for uma pessoa jurídica do governo dos Estados Unidos, os termos estabelecidos no Subitem 12 (ii) deste Contrato e a Cláusula 16 (i)
deste Contrato não serão aplicáveis.
(e) Informações do Contato. No curso da relação comercial entre o Cliente e a Dell, o Cliente poderá fornecer informações do contato
comercial do Cliente, seus empregados, e suas Afiliadas (algumas das quais podem ser consideradas como informações pessoalmente
identificáveis dos funcionários do Cliente e suas Afiliadas). Adicionalmente, o Cliente pode optar por enviar dados à Dell para fins de
diagnóstico, como parte dos Serviços de Manutenção. O Cliente por meio deste Contrato (i) reconhece que possui o direito de fornecer tais
informações e dados à Dell, (ii) permite a Dell armazenar e usar toda esta informação e dados para a finalidade de gerenciar sua relação
comercial com o Cliente e de realizar os Serviços de Manutenção, e (iii) concorda que as informações e dados podem ser transferidos à - e
acessados e utilizados pelos - empregados da Dell mundialmente, durante seus trabalhos e como parte das operações negociais padrão da
Dell. Todos os dados e informações que sejam Informações Confidenciais sujeitar-se-ão à cláusula de INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL deste
Contrato. A Dell por meio deste afirma ao Cliente que a Dell Software Inc. atualmente cumpre as previsões do escopo do “safe harbor”
estabelecida pelo Departamento de Comércio dos EUA relativa à coleta, utilização e retenção de dados da União Européia.
(f) Notificações. Todas as notificações aqui previstas devem ser por escrito e endereçadas ao departamento jurídico da respectiva parte ou
para qualquer outro endereço que pode ser especificado em um Pedido ou por escrito, por qualquer das partes à outra, de acordo com esta
Cláusula. Exceto conforme o disposto neste instrumento, notificações poderão ser entregues pessoalmente, enviados por courier conhecido
nacionalmente ou serviço de entrega noturno, ou enviados por correio de primeira classe (“first class mail”), com porte pago. Todas as
notificações, solicitações, demandas ou comunicações serão considerados vigentes mediante a entrega pessoal ou, se enviados por correio, 4
(quatro) dias após o depósito no correio em conformidade com este parágrafo.
(g) Divulgação da Condição do Cliente. A Dell pode incluir o Cliente em sua lista de clientes e, mediante consentimento por escrito do
Cliente, anunciar a escolha da Dell pelo Cliente em suas comunicações de marketing.
(h) Renúncia. O desempenho de qualquer obrigação exigida por uma parte do presente só podem ser renunciado por meio de renúncia por
escrito assinada por um representante autorizado da outra parte, cuja renúncia só se torna efetiva com relação à obrigação específica nela
descrita. Qualquer renúncia ou descumprimento qualquer disposição do presente Contrato em uma ocasião, não será considerada renúncia de
qualquer outra disposição ou dessa disposição em qualquer outra ocasião.
(i) Medida Liminar. Cada parte reconhece e concorda que, no caso de uma violação material deste Contrato, incluindo, sem limitação, uma
violação das Cláusulas "Licença de Software", "Restrições" ou "Informações Confidenciais" deste Contrato, a parte inocente terá o direito de
buscar uma medida cautelar, sem limitação a seus outros direitos e recursos.
(j) Força Maior. Cada parte será dispensada de desempenho por qualquer período durante o qual, e na medida em que, for impedida de
realizar qualquer obrigação ou serviço como resultado de causas fora do seu controle razoável, e sem sua culpa ou negligência, incluindo,
sem limitação, casos fortuitos, greves, bloqueios, tumultos, atos de guerra, epidemias, falhas de linhas de comunicação e falta de energia.
Para evitar dúvidas, uma escusa na obrigação de pagamento das taxas devidas sob este instrumento durante um evento de força maior
pendente não deverá ser operado como uma liberação ao Cliente ou suas Afiliadas de suas obrigações contratuais de pagamento de tais
taxas.
(k) Igualdade de Oportunidade. A Dell Software Inc. é uma fornecedora do governo federal e empregadora com Ação Afirmativa (M/F/D/V),
conforme exigido pela cláusula de Igualdade de Oportunidade C.F.R. § 60-741.5(a).
(l) Títulos. Os títulos deste Contrato são apenas para conveniência e não afetam o significado ou interpretação deste Contrato. Este Contrato
não poderá ser interpretado nem a favor ou contra uma parte ou outra, mas sim de acordo com seu significado justo. Quando o termo
"incluindo" for usado no presente Contrato, será interpretado em cada caso para dizer "incluindo, mas não limitado a".
(m) Honorários Advocatícios. Se qualquer ação legal for proposta para aplicar quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do presente
Contrato, a parte vencedora terá direito a recuperar os honorários razoáveis de advogados, custas judiciais e outras despesas de cobrança,
além de quaisquer outras medidas que possam ser concedidas.
(n) Integralidade do Contrato. Este Contrato é pretendido pelas partes como uma expressão final de seu acordo com relação ao objeto do
presente e não poderá ser discordado por evidência de qualquer contrato anterior ou contemporâneo, exceto se tal acordo for assinado por
ambas as partes. Na ausência de tal contrato, o presente Contrato e seu Pedido aplicável constituirão a declaração completa e exclusiva dos
termos e condições e nenhuma evidência extrínseca de qualquer natureza poderá ser introduzida em qualquer processo judicial que possa
envolver o Contrato. No caso de um conflito entre os termos deste Contrato e os termos contidos em um Pedido, os termos do Pedido
somente controlarão se o Pedido for assinado pela Dell e pelo Cliente; de outro modo, os termos deste Contrato controlarão. Nem este
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Contrato, nem um Pedido, poderão ser modificados ou aditados, exceto por um instrumento escrito assinado por um representante
devidamente autorizado de cada parte. Nenhum outro ato, documento, utilização ou costume será considerado como aditando ou modificando
este Contrato ou um Pedido. A entrega dos Produtos será FOB no Ponto de Remessa.
(o) Prazo de Validade Técnica. Para os fins da Lei de Software do Brasil (Lei 9609/98), as partes concordam que o prazo de validade técnica
do Software será de 90 dias da entrega do Software ao Cliente.
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