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Termos e Condições Gerais das Américas 
Data de revisão: 1 de maio de 2021 

 

Estes Termos e Condições Gerais das Américas (“Termos Legais”), quando incorporados por uma Declaração de Trabalho 
ou Proposta (cada uma “SOW”) regerão os serviços a serem prestados (“Serviços”) e constituem o contrato completo 
(coletivamente o “Contrato” ) entre o Cliente e a entidade Datasite (“Datasite”) (cada uma “Parte” e em conjunto as “Partes”) 
nomeadas na SOW. Em caso de conflito entre os Termos Legais e quaisquer SOWs, a SOW regerá. Os termos em letras 
maiúsculas não definidos nos Termos Legais são definidos na SOW.   

1. Taxas, impostos, disputas de cobrança. 

(a) Taxas. O Cliente deverá pagar à Datasite as taxas estabelecidas em qualquer SOW (as “Taxas”). Se o Cliente for 
representado por um consultor em prol dos Serviços, o Cliente deverá pagar todas as Taxas incorridas por tal consultor 
pelo desempenho dos Serviços. Todas as Taxas são pagas na moeda usada na SOW aplicável. Em cada aniversário de 
um ano da Data de Efetivação de uma SOW, a Datasite pode ajustar o preço por um valor igual ao maior de: (a) três (3) 
por cento; ou (b) a média dos índices mensais de preços ao consumidor “Todos os Grupos” para os Estados Unidos para 
os 12 meses imediatamente anteriores ao data de ajuste.  

(b) Pagamento. O Cliente deverá pagar todas as Taxas devidas ao abrigo deste Contrato no prazo de 30 dias após o 
recebimento de uma fatura da Datasite. A Datasite pode suspender os Serviços após o não pagamento. Os juros podem ser 
adicionados a todas as faturas vencidas de acordo com as leis locais. Se o Cliente solicitar que quaisquer Taxas cobradas 
nos termos deste Contrato sejam pagas por terceiros, então: (a) O Cliente notificará imediatamente a Datasite por escrito da 
alteração de faturamento; (b) o pagamento das Taxas de tais terceiros para a Datasite será devido dentro de 30 dias após 
o recebimento de uma fatura da Datasite; e (c) O Cliente não será dispensado de suas obrigações de pagar essas, ou 
quaisquer outras taxas, à Datasite. 

(c) Impostos. Os valores a serem pagos pelo Cliente nos termos do presente Contrato não incluem nenhum imposto 
aplicável (como IVA ou impostos retidos na fonte). 

2. Propriedade e requisitos. 

(a) Propriedade do cliente. O Cliente tem a responsabilidade exclusiva pela precisão, qualidade, legalidade, integridade 
e adequação de todos os dados, conteúdos e informações fornecidos à Datasite em conjunto com os Serviços. O Cliente 
possui qualquer documento que seja carregado nos Serviços pelo Cliente ou em nome do Cliente (o “Conteúdo”) e marcas 
registradas ou logotipos do Cliente, que juntos são referidos como “Material doCliente. 

(b) Propriedade da Datasite. Todos os materiais, documentação, metodologias, código-fonte, processos, sites, 
aplicativos e softwares que a Datasite usa na prestação dos Serviços, e todos e quaisquer derivados, melhorias futuras ou 
modificações dos mesmos, entretanto feitas e quaisquer direitos de propriedade intelectual nele contidos, são de 
propriedade da Datasite.  

(c) Conteúdo. O Cliente envidará esforços razoáveis para: (i) fornecer à Datasite cópias claras e legíveis do Conteúdo 
na melhor condição possível; (ii) cooperar com a Datasite na correção de quaisquer problemas associados ao Conteúdo; e 
(iii) relatar prontamente à Datasite quaisquer problemas ou erros que o Cliente observa ou descobre com o Conteúdo. Além 
disso, o Cliente notificará imediatamente a Datasite por escrito de todas as ordens judiciais que restringem o uso, distribuição 
ou disposição do Conteúdo entregue à Datasite.  

3. Declarações e garantias. 

(a) Representações Gerais. Cada Parte declara e garante que: (i) tem pleno poder e autoridade para celebrar e cumprir 
as suas obrigações ao abrigo do presente Acordo; (ii) o presente Acordo foi devidamente executado e entregue e constitui 
um acordo válido e vinculativo aplicável contra essa Parte, de acordo com os seus termos; (iii) cumprirá todas as leis 
aplicáveis à Parte; e (iv) usará dispositivos e procedimentos de detecção de vírus atualizados e geralmente aceitos para 
garantir que todos os dados eletrônicos transmitidos à Datasite não contenham um vírus ou outro componente prejudicial. 

(b) Representações da Datasite. Durante a vigência da SOW aplicável, a Datasite representa e garante que: (i) os 
Serviços serão prestados usando práticas sólidas e profissionais e de forma competente e profissional; e (ii) tem todas as 
permissões necessárias, licenças de software e direitos de propriedade para fornecer os Serviços. O Cliente deve fornecer 
uma notificação por escrito à Datasite de qualquer reivindicação de garantia. Essa garantia será aplicada somente se os 
Serviços aplicáveis tiverem sido utilizados para o propósito pretendido, e de acordo com a documentação aplicável, este 
Contrato e a lei aplicável 

(c) Representações de clientes. O Cliente declara e garante que: (i) obteve todas as permissões e consentimentos 
exigidos por lei necessários para transferir o Conteúdo para que a Datasite possa legalmente usar e processar o Conteúdo 
de acordo com este Contrato; (ii) delegou autoridade aos seus conselheiros no fornecimento de instruções em conexão com 
os Serviços, e a Datasite não tem o dever de verificar tais instruções com o Cliente; (iii) não usará os Serviços de uma 
maneira que dê origem a responsabilidade civil, ou constituir ou incentivar condutas que possam constituir uma ofensa 
criminal, sob qualquer lei ou regulamento aplicável, nem ajudar, incentivar ou autorizar outras pessoas a fazê-lo; (iv) não 
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enviará Conteúdo que infrinja os direitos de propriedade intelectual de terceiros; e (v) usará os Serviços para o propósito 
comercial pretendido. 

(d) Isenção de garantias. EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE DECLARADO NESTE CONTRATO E NA 
MÁXIMA EXTENSÃO PREVISTO POR LEI, OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE ESTÃO, SEM 
QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA DE 
ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU AQUELES 
DECORRENTES DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, USO OU PRÁTICA COMERCIAL. AS GARANTIAS ACIMA NÃO 
GARANTEM QUE OS SERVIÇOS SERÃO SEGUROS, EXECUTAR DE FORMA INTERRUPTA, OU LIVRE DE ERROS, 
OU QUE A DATASITE SERÁ CAPAZ DE CORRIGIR TODOS OS ERROS OU QUE OS SERVIÇOS ATENDAM AOS 
REQUISITOS DO CLIENTE.  

(e) Informações classificadas de segurança. OS SERVIÇOS NÃO DEVEM SER USADOS PARA ARMAZENAR 
QUALQUER INFORMAÇÃO NA SALA DE DADOS QUE TENHA UMA CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. 
CONSEQUENTEMENTE, A DATASITE SE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE 
ADEQUAÇÃO PARA ACESSAR OU ARMAZENAR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE TENHA OU EXIJA UMA 
AUTORIZAÇÃO DE SEGURANÇA. O CLIENTE CONCORDA QUE A DATASITE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR 
QUAISQUER RECLAMAÇÕES OU DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS COM O USO DOS SERVIÇOS PARA 
INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS DE SEGURANÇA. 

4. Confidencialidade. 

(a) “Informações confidenciais” significa informações proprietárias de uma Parte, incluindo, mas não se limitando ao 
Material do Cliente (incluindo dados pessoais controlados pelo Cliente), invenções, segredos comerciais, planos de 
marketing, programas, código-fonte, dados e outras informações de documentação, clientes e acionistas, outras informações 
relacionadas com o negócio dessa parte divulgadora, e os termos e preços deste Contrato. O termo Informações 
Confidenciais não inclui: (i) informações que estavam na posse da parte receptora ou que lhe tenham sido conhecidas antes 
do recebimento da parte divulgadora; (ii) informações que estejam ou se tornem publicamente disponíveis sem culpa da 
parte receptora; (iii) informações que sejam ou se tornem legalmente disponíveis numa base irrestrita para a parte receptora 
de uma fonte diferente da parte divulgadora; ou (iv) informações que foram desenvolvidas independentemente pela parte 
receptora. 

(b) Cada Parte deverá: (i) manter essas Informações Confidenciais da outra Parte em confiança; (ii) usá-las e divulgá-
las unicamente em prol ou para melhorar os Serviços; e (iii) e tomará medidas razoáveis para manter a confidencialidade 
de todas as Informações Confidenciais. Este Contrato substitui expressamente e substitui na sua totalidade qualquer 
contrato de não divulgação executado pela Datasite decorrente ou em conexão com este Contrato. 

(c) Se uma das Partes for compelida por ordem judicial, intimação e/ou outro requisito jurídico a divulgar Informações 
confidenciais, tal Parte deverá fornecer à outra Parte notificação imediata (a menos que tal notificação seja proibida por lei) 
para que esta possa, segundo seu exclusivo critério e às suas próprias custas, buscar uma ordem de proteção ou outra 
solução cabível. 

(d) Após a rescisão do Contrato, todo o Conteúdo carregado para os Serviços pelo Cliente será destruído, ou de acordo 
com a SOW devolvida, ao Cliente. As Partes concordam que, mediante solicitação do Cliente, a Datasite fornecerá uma 
certificação de exclusão ou destruição do Conteúdo. O Cliente concorda em pagar todas as faturas integralmente antes de 
o Conteúdo ser liberado para entrega. Não obstante as disposições desta seção 4(d), a Datasite não é obrigada a apagar 
imediatamente o Conteúdo contido em um backup do sistema de computador arquivado feito de acordo com seus 
procedimentos de segurança ou recuperação de desastres, desde que essa cópia arquivada permaneça sujeita a essas 
obrigações de confidencialidade até a destruição. 

(e) Quaisquer dados pessoais dentro do Conteúdo são protegidos de acordo com as leis de proteção de dados 
aplicáveis. O Cliente reconhece que a prestação dos Serviços pelo Datasite pode envolver o processamento de alguns 
dados pessoais (conforme definido pelas leis de proteção de dados aplicáveis) que podem incluir o compartilhamento 
desses dados pessoais com o consultor do Cliente ou com seus Usuários autorizados de terceiros. O Cliente é o único 
responsável por assegurar que seu fornecimento de quaisquer dados pessoais ao Datasite para que este os processe de 
acordo com este Contrato esteja em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.A Datasite reconhece que 
não recebe quaisquer dados pessoais em consideração pelos Serviços. Se o Cliente estiver sujeito às leis de proteção de 
dados que exigem que celebre um Contrato de Processamento de Dados, o Cliente poderá baixar o Adendo de 
Processamento de Dados da Datasite disponível em https://www.datasite.com/us/en/legal/services-agreement.html, 
assiná-lo e devolvê-lo para privacy@datasite.com.  

5. Limitação de Responsabilidade. 

NA MEDIDA PERMITIDA POR QUALQUER LEI APLICÁVEL, NEM A DATASITE NEM O CLIENTE SERÃO 
RESPONSÁVEIS PERANTE A OUTRA PARTE OU QUALQUER OUTRO TERCEIRO SOB QUALQUER TEORIA DA 
RECUPERAÇÃO, SEJA COM BASE EM CONTRATO, EM DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
ESTRITA), SOB GARANTIA, OU DE OUTRA FORMA, POR QUALQUER PUNITIVO, INDIRETO, ESPECIAL, PERDAS 

https://www.datasite.com/us/en/legal/services-agreement.html
mailto:privacy@datasite.com
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INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO: PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, BOA VONTADE, REPUTAÇÃO 
OU PERDA RESULTANTE DA INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS. O CLIENTE CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE, 
SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO NESTE DOCUMENTO, AS SOLUÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO SÃO 
EXCLUSIVAS E QUE, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A 
RESPONSABILIDADE TOTAL AGREGADA DE QUALQUER DAS PARTES SOB QUALQUER TEORIA DA 
RECUPERAÇÃO, SEJA COM BASE EM CONTRATO, EM ATO ILÍCITO, SOB GARANTIA, OU DE OUTRA FORMA, 
EXCEDER O PREÇO TOTAL PAGO OU A PAGAR À DATASITE DE ACORDO COM A SOW APLICÁVEL PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO EVENTO QUE DEU ORIGEM À RESPONSABILIDADE.  

AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ESTABELECIDAS NESTA SEÇÃO 5 DOS TERMOS LEGAIS NÃO SE 
APLICARÃO A: (A) TAXAS PAGAS OU PAGÁVEIS PELO CLIENTE SOB ESTE CONTRATO; (B) UMA VIOLAÇÃO DAS 
SEÇÕES 2(b) OU 3(c) DOS TERMOS LEGAIS; OU (C) DANOS CAUSADOS POR FRAUDE OU MÁ CONDUTA 
INTENCIONAL DE UMA PARTE.   

6. Termos de hospedagem. As disposições a seguir se aplicam somente se os Serviços incluírem a hospedagem do 
Conteúdo do Cliente em uma plataforma baseada na internet (doravante “Site”): 

(a) Usuários do Site. 

(i) Definições. Os usuários do site (” Usuários”) são aqueles indivíduos autorizados pelo Cliente, e habilitados pela 
Datasite ou Cliente, para acessar o Conteúdo no Site. ”Gerentes ” são os Usuários que estão autorizados pelo Cliente a 
iniciar e concluir Serviços, carregar e gerenciar Conteúdo, convidar outros Gerentes e Usuários e acessar relatórios. O 
cliente pagará quaisquer Taxas incorridas pelo Gerente 

(ii) Obrigações. Os usuários devem consentir com os Termos de Uso e Aviso de Privacidade incluídos no Site e 
que podem ser alterados periodicamente. O Cliente é responsável pelo uso do Site por qualquer um dos seus Usuários em 
conformidade com este Contrato. A Datasite retém o direito de cancelar o registro de qualquer Usuário dos Serviços 
mediante solicitação do empregador desse Usuário. 

(iii) Go Live Date, Sandbox, Datasite Prepare. Antes do Go Live Date, ou se o Cliente optar por utilizar a sandbox 
(conforme descrito na SOW) ou Datasite Prepare, o Cliente concorda em usar apenas tais Serviços: (A) com a finalidade 
de gerenciar e distribuir Conteúdo dentro da equipe de transações, incluindo funcionários, agentes, clientes e consultores 
do Cliente em conexão com uma fusão, aquisição, joint venture ou outra transação real ou proposta que envolva a venda 
ou troca de ativos ou valores mobiliários de voto dos clientes do Cliente ou do Cliente; ou (B) para tal outra finalidade 
conforme acordado pelas partes em uma SOW, e em relação a ambos (A) e (B), o Conteúdo não deve ser tornado acessível 
a terceiros que não sejam agentes, consultores ou clientes do Cliente. A Datasite retém, a seu exclusivo critério, o direito 
de rescindir os Serviços se: (y) a suspensão for necessária para evitar danos materiais à Datasite ou aos seus negócios, 
ou (z) aquele Cliente ou qualquer Usuário tiver violado esta disposição. 

(iv) Armazenamento. Todo o conteúdo carregado no Site é convertido para o formato PDF, a menos que designado 
de outra forma pelo Gerente como arquivos somente para download ("Mídia especial"). As taxas são totalizadas com base 
no resultado da conversão, seja por página de 8”x11” (“Página”) oucom base no armazenamento (“MB” ou “GB”), em cada 
caso conforme descrito na SOW, aumentando segundo os incrementos nela estabelecidos. A contabilização do 
armazenamento e/ou das páginas da Datasite exclui as Taxas referentes a Produtos e/ou Serviços opcionais contratados 
e serão conclusivas, exceto em casos de erro material. As taxas incrementais de armazenamento e as cobranças por 
Produtos e/ou Serviços opcionais serão faturadas na medida em que forem incorridas. 

(v) Continuação. Após o Cliente entrar em um Termo de Renovação (conforme definido na SOW aplicável), o 
Cliente será faturado por todo o Conteúdo mantido à taxa de continuação identificada na SOW e para qualquer Conteúdo 
adicional carregado durante o Período de Renovação em incrementos de Página, MB, GB ou Mídia Especial definidos na 
SOW. 

(vi) Conteúdo de Terceiros. O Site inclui a capacidade de o Cliente compartilhar dados de transação que podem 
ser de propriedade de terceiros (“Conteúdo de Terceiros”). O Cliente reconhece e concorda: (a) Os Usuários terão acesso 
fornecido pelo Cliente (inclusive para visualizar, baixar e consultar o Conteúdo de Terceiros) e é da exclusiva 
responsabilidade do Cliente avaliar riscos relacionados ao compartilhamento de Conteúdo de Terceiros com Usuários; e 
(b) A Datasite não tem controle e nenhuma responsabilidade seja qual for, para quaisquer atos ou omissões de qualquer 
Usuário com relação ao Conteúdo de Terceiros. 

(vii) Serviços de avaliação. A Datasite pode disponibilizar serviços beta e documentação relacionada (“Serviços de 
avaliação”) ao Cliente. Os Serviços de Avaliação não são considerados “Serviços” sob este Contrato e são fornecidos “No 
Estado em que se encontram” e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, no entanto, todos os direitos de 
confidencialidade e propriedade, e obrigações do Cliente relativas aos Serviços e Conteúdo, serão aplicáveis igualmente 
ao uso do Cliente dos Serviços de Avaliação. A Datasite pode interromper os Serviços de Avaliação a qualquer momento, 
a seu exclusivo critério e nunca poderá disponibilizá-los de maneira geral. A Datasite não terá qualquer responsabilidade 
por qualquer dano ou dano decorrente de ou em conexão com os Serviços de Avaliação. A prestação de quaisquer Serviços 
de Avaliação a um Cliente pode estar sujeita a termos e condições adicionais. 

https://www.datasite.com/us/en/legal/terms-of-use.html
https://www.datasite.com/us/en/legal/privacy-notice.html
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(viii) Feedback. O Cliente concorda que quaisquer sugestões, melhorias, comentários ou outros comentários sobre
o Site ou Serviços (“Feedback”) são propriedade exclusiva da Datasite. Todos os comentários serão considerados não
confidenciais.

(ix) Integração com aplicativos não-Datasite. O Site pode conter recursos projetados para interoperar com
aplicativos de software baseados na Web, móveis, off-line ou outros que são fornecidos pelo Cliente ou por terceiros e que 
interoperam com o Site (“Aplicativos Não-Datasite”). A Datasite não garante nem oferece suporte a Aplicativos Não-
Datasite. Se o Cliente optar por usar um Aplicativo Não Datasite com o Site, a Datasite não se responsabiliza por qualquer 
divulgação, modificação ou exclusão de Conteúdo resultante do acesso por tal Aplicativo Não Datasite ou seu provedor. 

(b) Acordos de nível de serviço.

(i) Manutenção programada. A Datasite realiza manutenção periódica no site para atualizações do sistema e
manutenção (”Manutenção programada”). Aviso avançado é fornecido no site. A manutenção programada não excederá 
quatro (4) horas por mês civil. A Datasite reserva-se o direito de atualizar, modificar, melhorar, apoiar e operar o Site e os 
Serviços com base no uso do Cliente. Quaisquer atualizações ou modificações não diminuirão materialmente a 
funcionalidade do Site. 

(ii) Garantia de disponibilidade. Além da Manutenção Programada, a Datasite garante que o Site estará disponível
pelo menos 99,5% do tempo medido em uma base de 12 meses (a ”Garantia de disponibilidade”). 

(iii) Exceções. Nenhum período de inoperabilidade será incluído no cálculo da Garantia de Disponibilidade na
medida em que tal tempo de inatividade se deva a: (w)Manutenção Programada; (x) falha da conectividade com a Internet 
do Cliente ou dos seus Usuários; (y) problemas de tráfego na Internet que não sejam problemas decorrentes de redes 
controladas pela Datasite; ou (z) qualquer Evento de Força Maior. 

(iv) Créditos de serviço. Se a Datasite não cumprir a Garantia de Disponibilidade durante o Prazo, o Cliente poderá:
(x) encerrar a SOW e solicitar a Datasite para entregar, assim que comercialmente possível, o Conteúdo no Site ao
designado do Cliente, se o Cliente fizer isso dentro de cinco (5) dias após a falha da Datasite em cumprir a Garantia de
Disponibilidade; ou (y) solicitar que a Datasite forneça ao Cliente os créditos descritos na tabela abaixo, desde que o Cliente
faça tal solicitação dentro de vinte (20) dias após o não cumprimento da Garantia de Disponibilidade da Datasite.

Porcentagem real que o Site está 
disponível

Crédito 

99,5% ou mais Nenhum 

De 97% a menos de 99,5% 10% das taxas mensais 

De 96% a menos de 97% 25% das taxas mensais 

De 95% a menos de 96% 50% das taxas mensais 

Menos de 95% 100% das taxas mensais 

7. Encerramento.

(a) Por qualquer uma das Partes.Qualquer uma das Partes pode rescindir este Contrato e toda a SOW emitida aqui,
no todo ou em parte, no caso de uma violação material deste Contrato se não for curada no prazo de trinta (30) dias após 
notificação por escrito da parte não violadora. Um aviso de inadimplência sob esta disposição não constituirá um aviso de 
rescisão sob este Contrato. Qualquer aviso de rescisão será fornecido separadamente. 

(b) Por Datasite. A Datasite pode rescindir este Contrato e todas as SOWs emitidas de acordo com este documento,
no todo ou em parte, no caso de o Cliente: 

(i) deixar de conduzir ativamente seus negócios;

(ii) apresentar uma petição voluntária de falência ou apresentar contra ela uma petição involuntária de falência;

(iii) fazer uma cessão geral em benefício dos credores;

(iv) solicitar a nomeação de um administrador judicial, adminstrator ou fiduciário para substancialmente todos os
seus bens ou ativos ou ter permitido a nomeação de qualquer administrador, fiduciário ou administrador judicial; 

(v) ter os seus recebíveis sujeitos a penhora, imediatamente após notificação por escrito de intenção de rescisão;
ou 

(vi) falhar em pagar qualquer fatura integralmente no prazo de dez (10) dias após a notificação de inadimplência,
momento em que a Datasite pode, a seu critério, suspender os Serviços ou rescindir este Contrato, os Serviços ou 
qualquer SOW e a Datasite não terá obrigação de preservar ou devolver o Conteúdo. 

(c) Efeito da Rescisão. O seguinte ocorrerá após a rescisão ou expiração de uma SOW ou deste Contrato:

(i) Após um gerente completar as instruções de fechamento no Site, a Datasite encerrará o acesso do Cliente e
de todos os Usuários ao(s) Site(s). 
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(ii) A Datasite excluirá permanentemente todo o Conteúdo do Cliente mantido pela Datasite no Site. Após a 
rescisão ou expiração da SOW, a obrigação da Datasite de hospedar Conteúdo cessará. 

8. Disposições gerais. 

(a) Afiliado. A Datasite terá o direito de executar qualquer uma das obrigações assumidas por ela e exercer quaisquer 
direitos que lhe são concedidos ao abrigo do Contrato através de qualquer Afiliado, desde que qualquer ato ou omissão de 
tal Afiliado, para todos os fins deste Contrato, seja considerado o ato ou omissão da Datasite. Para efeitos do presente 
Contrato, “Afiliado” significa qualquer entidade que, direta ou indiretamente, controla, seja controlada por, ou esteja sob 
controle comum com a Parte que executa o presente Contrato. 

(b) Sem Renúncia. Nenhuma falha ou atraso por qualquer das partes no exercício de qualquer um dos seus direitos 
ao abrigo deste Contrato será considerado uma renúncia a esse direito, e nenhuma renúncia por qualquer das partes de 
uma violação de qualquer disposição do Contrato será considerada uma renúncia a qualquer violação subsequente da 
mesma ou de qualquer outra disposição. 

(c) Análises. Após anonimizar o Conteúdo removendo todas as referências a valores numéricos, datas, horas, nomes 
próprios, endereços, locais, títulos e dados pessoais (doravante “Conteúdo anonimizado”) e incorporar tal Conteúdo 
anonimizado a ou em informações similares derivadas ou obtidas de outros clientes da Datasite (doravante coletivamente 
“Conteúdo agregado”), o Cliente concede à Datasite uma licença não exclusiva, totalmente paga, em âmbito mundial e 
irrevogável para usar o Conteúdo Agregado exclusivamente para aprimorar recursos e funcionalidades dos Serviços.  

(d) Sobrevivência. As seguintes Seções sobreviverão à expiração ou rescisão deste Contrato: 1, 2, 4 5, 7 (c) e 8.  

(e) Partes restritas. A Datasite reserva-se o direito de proibir os Serviços a qualquer empresa ou indivíduo de um país 
sancionado ou embargado ou restringir o acesso ou uso de Serviços a qualquer parte restrita com base em qualquer lista 
governamental. O Cliente é o único responsável por obter qualquer licença de exportação necessária ou outra aprovação 
para transferir Conteúdo em conexão com o uso do Serviço. 

(f) Nenhum Terceiro Beneficiário. Este Contrato não cria quaisquer direitos de terceiros beneficiários, exceto conforme 
expressamente previsto por seus termos. 

(g) Atribuição.  O presente Contrato é vinculativo para as Partes e seus respectivos sucessores e cessionários e em 
benefício das Partes. É acordado e entendido que nenhuma das Partes pode ceder, no todo ou em parte, os seus direitos, 
interesses e obrigações, sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte. Não obstante o acima exposto, mediante 
notificação por escrito, qualquer das Partes pode ceder seus direitos, interesses e obrigações ao abrigo deste Contrato ou 
qualquer SOW referente a qualquer controladora, subsidiária ou Afiliada, ou a um sucessor de todos os seus ativos ou 
ações. 

(h) Avisos e não renovação. Sempre que uma disposição for feita no presente Contrato para a entrega, o serviço ou a 
entrega de qualquer aviso, esse aviso deve ser feito por escrito e deve ser dado usando-se um método que preveja a prova 
de entrega, que incluirá o aviso de recebimento do e-mail.  Não obstante qualquer coisa em contrário na SOW ou nos 
Termos Legais, o Gerente do Cliente deve realizar as instruções de fechamento da Datasite no Site, a fim de fornecer um 
aviso prévio por escrito da intenção do Cliente de não renovar o Termo. 

(i) Força Maior. Nenhuma das Partes é responsável por qualquer atraso no cumprimento de qualquer obrigação nos 
termos do presente Contrato, na medida em que o atraso resulte de acontecimentos fora do controle razoável de tal Parte e 
não seja ocasionado por culpa dessa Parte ("Força Maior"). Se um atraso ou falha de uma Parte em cumprir qualquer 
obrigação estabelecida neste Contrato for causado por Força Maior, essa obrigação (exceto a obrigação de pagar dinheiro 
quando devida e em atraso) será suspensa durante a continuação da condição de Força Maior e não será considerada uma 
violação deste Contrato. Uma Parte cujo desempenho seja suspenso nos termos deste documento deve notificar 
imediatamente por escrito qualquer evento de Força Maior e a melhor estimativa razoável de tal Parte de quando tal evento 
diminuirá. 

(j) Suporte de Marketing. Após o anúncio público de uma transação aplicável, a Datasite pode identificar o Cliente 
como um cliente Datasite e usar o nome ou logotipo do Cliente em qualquer site da Datasite ou outros materiais de 
marketing.  

(k) Contrato Integral. Este Contrato, juntamente com quaisquer SOWs aplicáveis e Contrato de Processamento de 
Dados (se executado), constitui o contrato integral entre as Partes e substitui todos os contratos, propostas e negociações 
anteriores, sejam escritos ou orais, relativos ao assunto aqui contido. Nenhum uso de comércio ou outra prática regular ou 
método de negociação entre as partes será usado para modificar, interpretar, complementar ou alterar os termos deste 
Contrato. A Datasite rejeita a inclusão de quaisquer termos diferentes ou adicionais, a menos que expressamente acordado 
por escrito. 

  


