
 

 
ANEXO C 

Acordo de Usuário Final da IBM - Condições Comerciais para IBM Cloud: 
 

Para Serviços em Nuvem, a Novatti Comércio de Informática Ltda fornece o 
Contrato de Usuário Final da IBM ao Usuário Final. O Contrato de Usuário Final IBM 
é composto pelo seguinte: 

1. O Contrato de Serviços em Nuvem, que pode ser encontrado em: 
https://www.ibm.com/support/customer/zz/en/terms.html (escolha seu país e, em 

seguida, selecione o “Contrato de Serviços em Nuvem IBM”). 
2. A (s) Descrição (s) de Serviços correspondente (s), para os Serviços em Nuvem 
adquiridos na seção Serviços em Nuvem, Programas e Descontos, cujas versões 

mais recentes podem ser encontradas em:  
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/sd 

 
 
• IBM Application Security on Cloud (ASoC): http://ibm.biz/IBMASOCSD 

• IBM Aspera on Cloud: http://ibm.biz/AsperaonCloudSD 
• IBM Cloud Integration Digital Learning: https://ibm.biz/Bdqb9d 

• IBM Cloud Public: https://ibm.biz/BdYgtu 
• IBM Cognos Analytics on Cloud: https://ibm.biz/BdqF8n 
• IBM Kenexa Assessments: http://ibm.biz/kenexa-assessments 

• IBM MaaS360: https://ibm.biz/IBMMaaS360SD 
• IBM SPSS Statistics Subscription: http://ibm.biz/SPSSStatsSD 

• IBM Storage Insights Pro: https://ibm.biz/Bd2DKK 
• IBM Watson Media: https://ibm.biz/Bd29cP 
• IBM Watson Studio Desktop: http://ibm.biz/WatsonStudioDesktopSD  

Nota: Apenas para MaaS360 número de peça D1P3TRL ("Teste Gratuito de 30 
Dias"), o Contrato de Usuário Final IBM é composto pelo seguinte: 

https://ibm.biz/Bd2FEb 
 
Programas: 

 
Para Programas, a IBM fornece o Contrato de Usuário Final IBM diretamente para 

Usuários Finais. Os Programas IBM são licenciados sob os termos do contrato de 
licença aplicável (por exemplo, IBM Passport Advantage (PA) e cada um dos 

documentos de Informações de Licença associados) para cada Programa IBM listado 
acima. Os contratos de licença aplicáveis a um Programa são referidos nesta seção 
como seu Contrato de Usuário Final. A IBM disponibiliza contratos de licença para 

revisão da BP no seguinte website da IBM na Internet: 
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf 

 
 
Pagamento: 

Os valores aqui apresentados já incluem os tributos ora vigentes. Caso haja 
qualquer aumento e/ou alteração em regras ou alíquotas tributárias que incidam 

nos valores desta proposta, o aumento será integralmente repassado para o 
Cliente, sem necessidade de consulta prévia. Considerando os preços dos produtos 
estarem vinculados a moeda dólar americano (US$), caso haja uma variação da 

moeda (US$) superior a 5% no período de validade da proposta, a mesma estará 
automaticamente cancelada. 

Quando houver uma aprovação de preços especiais (BID), os valores serão 

http://ibm.biz/WatsonStudioDesktopSD


 

honrados na hora do fechamento/faturamento ao cliente, seguindo a política IBM 
que auditará os processos de BID, tendo penalidade ao não cumprimento dos 

valores desta aprovação. 
A fatura para envio para endereços, juntamente com informações de pedidos 

específicos e valores devidos de acordo com esta proposta estão incluídos neste 
documento ou em outros documentos relacionados ao mesmo. Esta ordem é firme e 
irrevogável. 

 
 

Termos e condições Gerais da IBM: 
a) A IBM reserva-se o direito de alterar os números de peça e / ou métricas de 
preços para o (s) Serviço (s) em Nuvem e Programas listados na seção Serviço(s) 

em Nuvem, Programas e Descontos, mediante notificação por escrito ao Parceiro de 
Negócios. Mudanças nos números das peças ou nas métricas de preços não 

causarão mudanças nos preços efetivos dos Serviços ou Programas em Nuvem. 
 
b) Se a IBM anunciar um aumento geral de preço para o (s) Serviço (s) em Nuvem 

ou Programas listados na seção Serviço (s) em Nuvem, Programas e Descontos, a 
IBM reserva-se o direito de repassar o (s) aumento (s) de preço ao Parceiro de 

Negócios. Para assinaturas anuais ou mais longas, os aumentos de preços entrarão 
em vigor na data de renovação da assinatura, não são retroativos e não excederão 
5% ao ano. Para assinaturas mensais, os aumentos de preço entrarão em vigor na 

data de renovação da assinatura e não são retroativos. 
 

c) As Partes comprometem-se a rever o contrato sempre que ocorrer fato ou ato 
superveniente que resulte na imposição de ônus excessivo a qualquer uma delas, 
refletido nos valores e preços envolvidos neste instrumento. 

Procedimento: Para efeito de aplicação desta cláusula, a parte que se considerar em 
desequilíbrio contratual deve notificar a outra parte até ao dia imediatamente 

anterior à emissão da fatura, apresentando os motivos que justificam o seu pedido 
de revisão. Este pedido não pode ser realizado de forma retroativa, sendo aplicável 
apenas às faturas emitidas após a notificação. Caso as Partes não cheguem a um 

acordo quanto aos novos valores, não encontrando outra solução satisfatória no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que uma das Partes notificar a 

outra do desequilíbrio contratual e da identificação de sobrecarga, este instrumento 
pode ser rescindido por qualquer das Partes, por meio de notificação por escrito. 

 
d) Não mais do que uma vez em um período de 12 meses, uma Parte pode 
identificar uma carga excessiva quando o valor do dólar dos EUA acumular uma 

variação positiva ou negativa igual ou superior a cinco (5) pontos percentuais no 
período entre o dia anterior à data de emissão deste documento e o dia 

imediatamente anterior à data de faturamento. A variação será calculada de acordo 
com a taxa média de câmbio de venda divulgada pelo Sistema de Informações do 
Banco Central do Brasil (SISBACEN), transação PTAX. 

 
 

IBM Cloud Service overview (clique para acessar) 
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IBM MaaS360: https://ibm.biz/IBMMaaS360SD 

 

https://www.ibm.com/support/pages/ibm-cloud-service-overview

