ALTERYX, INC. END USER LICENSE AGREEMENT – PORTUGUESE
BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR
USING THE LICENSED PRODUCT(S), YOU ACCEPT THE
TERMS OF THIS AGREEMENT, WHICH IS BINDING AND
ENFORCEABLE LIKE ANY WRITTEN AGREEMENT SIGNED
BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, DO
NOT INSTALL OR USE THE LICENSED PRODUCT(S). IF YOU
ARE USING THE LICENSED PRODUCT(S) AS AN EMPLOYEE
OR OTHER AUTHORIZED AGENT OF A COMPANY OR
OTHER ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE
AUTHORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND BIND
THE COMPANY OR OTHER ENTITY THAT IS THE LICENSEE
HEREUNDER.

AO MARCAR A CAIXA DE ACEITAÇÃO OU AO INSTALAR
OU USAR O(S) PRODUTO(S) LICENCIADO(S), VOCÊ ACEITA
OS TERMOS DESTE ACORDO, QUE É VINCULATIVO E PODE
SER APLICADO COMO QUALQUER ACORDO POR ESCRITO
QUE VOCÊ ASSINAR. CASO NÃO CONCORDE COM ESTES
TERMOS, NÃO INSTALE NEM USE O(S) PRODUTO(S)
LICENCIADO(S). CASO ESTEJA USANDO O(S) PRODUTO(S)
LICENCIADO(S) COMO FUNCIONÁRIO OU OUTRO AGENTE
AUTORIZADO DE UMA EMPRESA OU ENTIDADE, VOCÊ
DECLARA QUE TEM PODERES PARA CELEBRAR ESTE
ACORDO E VINCULAR A EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE
LICENCIADA NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO.

This End User License Agreement (this “Agreement”), including any
attachments or terms incorporated by reference, is between Alteryx,
Inc. or its applicable Affiliate as set forth in Section 14.7 below
(“Alteryx”), and You (as defined below) and governs Your use of the
Licensed Product. The use of any additional services or websites may
be subject to separate terms of use, as provided therewith.

Este Acordo de licença para o usuário final (este “Acordo”),
inclusive quaisquer anexos ou termos incorporados por referência, é
celebrado entre a Alteryx, Inc. ou sua respectiva Afiliada, conforme
estabelecido na Seção 14.7 abaixo (“Alteryx”), e Você (conforme
definido abaixo) e rege Seu uso do Produto licenciado. O uso de
quaisquer serviços ou sites adicionais pode estar sujeito a termos de
uso em separado, conforme disposto neste instrumento.

1. DEFINITIONS: As used in this agreement:
1.1 “Affiliate” means any entity that, directly or indirectly through
one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under
common control with a party hereto. “Control” for purposes of this
definition means direct or indirect ownership or control of more than
50% of the voting interest in the subject entity.

1. DEFINIÇÕES: Conforme usado neste acordo:
1.1 “Afiliada” significa qualquer entidade que, de maneira direta ou
indireta, por meio de um ou mais intermediários, controla, é
controlada ou esteja sob controle comum de uma parte deste
instrumento. “Controle”, para os objetivos dessa definição, significa
propriedade ou controle direto ou indireto de mais de 50% da
participação com direito a voto da entidade em questão.

1.2 “Gallery” means a public cloud, multi-studio (tenant) web
platform offered by Alteryx pursuant to its terms and conditions,
which allows users to publish analytic applications they create via
the Licensed Product.

1.2 “Galeria” significa uma plataforma web em nuvem pública de
múltiplos inquilinos oferecida pela Alteryx, de acordo com seus
termos e condições, que permite aos usuários publicar aplicativos
analíticos criados por meio do Produto licenciado.

1.3 “Law(s)” means any law, ordinance, regulation, order, judgment
or other requirement of any federal, state, local or foreign
government, or any court or tribunal of competent jurisdiction, in
each case as may be limited by the context of its use.

1.3 “Lei(s)” significa qualquer lei, decreto, regulação, sentença,
julgamento ou outra exigência de qualquer governo federal, estadual,
local ou estrangeiro, ou qualquer juízo ou tribunal com competência,
em cada caso, conforme as limitações do contexto de atuação.

1.4 "Licensed Product(s)" means the proprietary Alteryx software in
object code form made available by Alteryx to You under this
Agreement, together with the Related Materials and Updates.
Licensed Product(s) do not include any Third-Party Tools or ThirdParty Code.

1.4 “Produto(s) licenciado(s)” refere-se ao software exclusivo da
Alteryx em forma de código objeto disponibilizado a Você pela
Alteryx nos termos deste Acordo, juntamente com os Materiais e
atualizações relacionados. Os Produto(s) licenciado(s) não incluem
nenhuma Ferramenta de terceiros ou Código de terceiros.

1.5 “Order Form” means an ordering document executed by You and
Alteryx, which describes the Licensed Products and Services to be
provided to You. Order Forms that reference this Agreement shall
be deemed a part of this Agreement. Should an Affiliate enter into
an Order Form that references this Agreement, such Affiliate agrees
to be bound by the terms of this Agreement as if it were an original
party hereto.

1.5 “Formulário de pedido” refere-se um documento de pedido
assinado por Você e pela Alteryx com a descrição dos Produtos e
serviços licenciados a serem fornecidos a Você. Os Formulários de
pedido com referência a este Acordo serão considerados parte deste
Acordo. Caso uma Afiliada celebrar um Formulário de pedido com
referência a este Acordo, ela concorda em se vincular legalmente aos
seus termos como se fosse parte original do Acordo.

1.6 "Related Materials" means the standard published specifications
for the Licensed Products, including (i) functional, technical, design
and performance specifications; (ii) installation, configuration,
administration, operation and maintenance procedures and
instructions; and (iii) training guides and user manuals.

1.6 “Materiais relacionados” refere-se às especificações padrão
publicadas para os Produtos licenciados, inclusive (i) especificações
funcionais, técnicas, estruturais e de desempenho; (ii) procedimentos
e instruções de instalação, configuração, administração, operação e
manutenção; e (iii) guias de treinamento e manuais do usuário.

1.7 “Third-Party Licensors” means third parties that have licensed to
Alteryx the right to sublicense and/or distribute certain software, data
or Third-Party Tools proprietary to such third parties. Third-Party
Licensors shall be beneficiaries of this Agreement as it relates to
their respective software, data or Third-Party Tools.

1.7 “Licenciantes terceiros” refere-se a terceiros que concederam à
Alteryx o direito de sublicenciar e/ou distribuir determinados
softwares, dados ou Ferramentas de terceiros. Os Licenciantes
terceiros serão beneficiários deste Acordo em relação aos seus
respectivos softwares, dados ou Ferramentas de terceiros.
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1.8 “You” or “Your” (and “Licensee”) means the individual or entity
that has downloaded or otherwise procured the Licensed Product(s)
for use as an end user. However, for the purpose of any agreement
arising from an Order Form, reference to “You” shall be construed
solely as a reference to the specific customer entity that executes the
Order Form.

1.8 “Você” ou “Seu” (e o termo “Licenciado”) refere-se à pessoa
física ou jurídica que fez o download ou adquiriu de qualquer outra
forma o(s) Produto(s) licenciado(s) para uso como usuário final. No
entanto, para objetivos de qualquer acordo decorrente de um
Formulário de pedido, a referência a “Você” deverá ser interpretada
exclusivamente como referência à pessoa jurídica específica do
cliente solicitante do Formulário de pedido.

2. LICENSES; RESTRICTIONS:
2.1 GRANT OF LICENSE: Alteryx grants You a limited, nontransferable, non-sublicensable, non-assignable and non-exclusive
license to install and use the Licensed Products for which You have
been issued a License Key (as defined below) by Alteryx, but
conditioned upon use only in accordance with (i) the rights and
restrictions contained in this Agreement; (ii) any limits or restrictions
set forth on any applicable Order Form; (iii) the Related Materials;
and (iv) the number of Authorized Users and/or permitted number of
Cores (as applicable). If Your Order Form specifically permits Your
Affiliates to use the Licensed Products, such use shall be subject to
this Agreement and You, and such Affiliates, shall remain liable for
all acts and omissions of all such Affiliates.

2. LICENÇAS; RESTRIÇÕES:
2.1 CONCESSÃO DA LICENÇA: A Alteryx concede a Você uma
licença limitada, intransferível, não sublicenciável, não delegável e
não exclusiva para instalar e usar os Produtos licenciados para os
quais Você recebeu uma Chave de licenciamento (conforme
definição abaixo) da Alteryx, porém condicionada ao uso somente de
acordo com (i) os direitos e restrições contidos neste Acordo; (ii)
quaisquer limites ou restrições estabelecidos no respectivo
Formulário de pedido; (iii) os Materiais relacionados; e (iv) o
número de Usuários autorizados e/ou o número permitido de Núcleos
(conforme o caso). Caso Seu Formulário de pedido permita
especificamente que Suas Afiliadas usem os Produtos licenciados,
esse uso estará sujeito a este Acordo, e Você e essas Afiliadas
permanecerão responsáveis por todas as ações e omissões de todas
essas Afiliadas.

2.1.1 PURCHASED LICENSES: User-Based Licenses and CoreBased Licenses (each as defined below, and together, “Purchased
Licenses”) shall be used solely in furtherance of Your business
purposes.

2.1.1 LICENÇAS ADQUIRIDAS: As Licenças baseadas em
usuários e as Licenças baseadas em núcleos (cada qual conforme
definição abaixo e juntas denominadas “Licenças adquiridas”) devem
ser usadas exclusivamente para seus objetivos de negócios.

2.1.1.1 USER-BASED LICENSES: If, per Your Order Form, You
purchased a license for a Licensed Product that is limited to a certain
number of Authorized Users (as defined below) who may use such
Licensed Product (a “User-Based License”), each such Licensed
Product may only be used by one (1) Authorized User on one (1)
personal computer. A User-Based License may not be shared by
multiple users or used concurrently on different computers.

2.1.1.1 LICENÇAS BASEADAS EM USUÁRIOS: Se, de acordo
com o Formulário de pedido, Você adquiriu uma licença para um
Produto licenciado limitada a determinado número de Usuários
autorizados (conforme definição abaixo) que podem usar esse
Produto licenciado (“Licença baseada em usuários”), cada Produto
licenciado poderá ser usado somente por um (1) Usuário autorizado
em um (1) computador pessoal. Uma Licença baseada em usuário
não pode ser compartilhada por múltiplos usuários ou usada
simultaneamente em computadores diferentes.

2.1.1.2 CORE-BASED LICENSES: If, per Your Order Form, You
purchased a license for a Licensed Product that is limited to a
number of Cores made available to each installation of such license
(a “Core-Based License”), each Licensed Product may only be
installed on one (1) server. The total number of Cores made available
to each installation of a Core-Based License shall not exceed the
permitted number of Cores identified on Your Order Form. “Core”
means an individual physical processor within a computer’s central
processing unit (CPU) that receives and executes commands. For a
computer having a multi-processor CPU, the number of Cores is
equal to the number of physical processors in the CPU. Each such
physical processor shall be considered a single Core for purposes of
this Agreement regardless of whether it is being utilized with
technologies such as hyper-threading or similar technologies to make
multiple logical cores or logical CPUs visible to the operating
system.

2.1.1.2 LICENÇAS BASEADAS EM NÚCLEO: Se, de acordo com
Seu Formulário de pedido, Você tiver adquirido uma licença para um
Produto licenciado limitada a determinado número de Núcleos
disponibilizados para cada instalação dessa licença (uma “Licença
baseada em núcleo”), cada Produto licenciado só poderá ser instalado
em um (1) servidor. O número total de Núcleos disponibilizados para
cada instalação de uma Licença baseada em núcleo não deve exceder
o número permitido de Núcleos identificados no Seu Formulário de
pedido. “Núcleo” refere-se a um processador físico individual dentro
da unidade de processamento central (CPU) de um computador que
recebe e executa comandos. Em um computador de CPU com
múltiplos processadores, o número de Núcleos é igual ao número de
processadores físicos na CPU. Cada processador físico deve ser
considerado um Núcleo para os objetivos deste Acordo,
independentemente de estar sendo utilizado com tecnologias como
hiperprocessamento ou tecnologias similares para tornar múltiplos
núcleos lógicos ou CPUs lógicos visíveis para o sistema operacional.

2.1.2 TRIAL LICENSES: If You ordered or downloaded a Licensed
Product on an unpaid, trial basis (a “Trial License”), You may use
the Licensed Product solely in connection with Your own trial use
and evaluation of the Licensed Product, and You shall not resell,
sublicense or otherwise publicly disclose or disseminate any output
of the Licensed Product. A Trial License entitles You to use the
Licensed Product on a single personal computer for a fourteen (14)
day trial and evaluation period or such other period as may be
granted by Alteryx (“Trial Period”). The Trial License automatically
expires at the end of the Trial Period, at which point, the Licensed
Product shall become inoperable. Alteryx may terminate Your Trial
License at any time with immediate effect for any reason and without
liability to Alteryx of any kind.

2.1.2 LICENÇAS DE TESTE Se Você fez o pedido ou download de
um Produto licenciado para fazer um teste gratuito (“Licença de
teste”), Você poderá usar o Produto licenciado exclusivamente para
use próprio e avaliação do Produto licenciado, não podendo
revender, sublicenciar ou, de qualquer outra forma, divulgar ou
disseminar nenhum resultado do Produto licenciado. A Licença de
teste autoriza Você a usar o Produto licenciado em um único
computador pessoal durante o período de teste e avaliação de
quatorze (14) dias ou por outro período que possa ser concedido pela
Alteryx (“Período de teste”). A Licença de teste expira
automaticamente no fim do Período de Teste, quando o Produto
licenciado ficará inoperante. A Alteryx poderá rescindir sua Licença
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de teste a qualquer momento, com efeito imediato, por qualquer
motivo e sem incorrer em responsabilidade de nenhum tipo.
2.1.3 NON-COMMERCIAL LICENSES: If You obtained an unpaid
license to any Licensed Product for educational purposes or for a notfor-profit organization (a “Non-Commercial License”), You may use
and access the Licensed Product solely for non-commercial purposes
for Your educational institution or not-for-profit organization (each,
an “Organization”), as applicable. Eligibility for Non-Commercial
Licenses is based on verification by Alteryx, in its discretion, of
Your enrollment or employment, as applicable, with an Organization.
Each Non-Commercial License is for a one (1) year term. If the NonCommercial License is a User-Based License, Section 2.1.1.1 shall
apply. If the Non-Commercial License is a Core-Based License,
Section 2.1.1.2 shall apply. Alteryx may terminate Your NonCommercial License at any time upon thirty (30) days’ notice, with
or without cause, and without liability to Alteryx of any kind.

2.1.3 LICENÇAS NÃO COMERCIAIS: Se Você obteve uma licença
gratuita para qualquer Produto licenciado para objetivos educacionais
ou para uma organização sem fins lucrativos (“Licença não
comercial”), Você poderá usar e acessar o Produto licenciado
exclusivamente para objetivos não comerciais em Sua instituição
educacional ou organização sem fins lucrativos (cada qual
denominada “Organização”), conforme aplicável. Os critérios para
concessão de licenças não comerciais ficam a cargo da Alteryx, a seu
critério, mediante verificação de Sua matrícula ou vínculo
empregatício, conforme aplicável, com uma Organização. Cada
Licença não comercial tem duração de 1 (um) ano. Se a Licença não
comercial for uma Licença baseada em usuário, a Seção 2.1.1.1
incidirá. Se a Licença não comercial for uma Licença baseada em
núcleo, a Seção 2.1.1.2 incidirá. A Alteryx poderá rescindir sua
Licença não comercial a qualquer momento mediante aviso prévio de
trinta (30) dias, com ou sem justificativa, e sem responsabilidade de
nenhum tipo para a Alteryx.

2.2 AUTHORIZED USERS: You must identify to Alteryx Your
personnel who are authorized to use the Licensed Product and for
whom the applicable license fees are paid (each an “Authorized
User”) in such a manner as required by Alteryx (e.g., via a valid
email address assigned by You to each such Authorized User). The
total count of Authorized Users must not exceed the number of UserBased Licenses purchased pursuant to an Order Form or otherwise
granted by Alteryx in the case of Non-Commercial Licenses and
Trial Licenses. User-Based Licenses may be reassigned to other
uniquely identified individuals over time in the event personnel are
no longer employed by You or the job description of designated
personnel no longer includes usage of the Licensed Products, but
may not be reassigned so frequently as to enable the sharing of any
single User-Based License between multiple users.

2.1.3 LICENÇAS NÃO COMERCIAIS: Se Você obteve uma licença
gratuita para qualquer Produto licenciado para objetivos educacionais
ou para uma organização sem fins lucrativos (“Licença não
comercial”), Você poderá usar e acessar o Produto licenciado
exclusivamente para objetivos não comerciais em Sua instituição
educacional ou organização sem fins lucrativos (cada qual
denominada “Organização”), conforme aplicável. Os critérios para
concessão de licenças não comerciais ficam a cargo da Alteryx, a seu
critério, mediante verificação de Sua matrícula ou vínculo
empregatício, conforme aplicável, com uma Organização. Cada
Licença não comercial tem duração de 1 (um) ano. Se a Licença não
comercial for uma Licença baseada em usuário, a Seção 2.1.1.1
incidirá. Se a Licença não comercial for uma Licença baseada em
núcleo, a Seção 2.1.1.2 incidirá. A Alteryx poderá rescindir sua
Licença não comercial a qualquer momento mediante aviso prévio de
trinta (30) dias, com ou sem justificativa, e sem responsabilidade de
nenhum tipo para a Alteryx.

2.3 BACKUP COPIES: You may create one (1) backup copy for
each Licensed Product You have (not per user) as may be legally
necessary, provided that (i) it is used only for backup purposes; (ii)
all Alteryx and Third Party Licensor information including copyright
notices are maintained on such copy; and (iii) possession of the copy
is retained by You in a secure location.

2.3 CÓPIAS DE SEGURANÇA: Você pode criar uma (1) cópia de
segurança para cada Produto licenciado que Você tiver (não por
usuário) conforme legalmente necessário, desde que (i) ela seja usada
somente para objetivos de cópia de segurança; (ii) todas as
informações da Alteryx e do Licenciante terceiro, inclusive avisos de
direitos de autor, sejam mantidas nessa cópia; e (iii) a posse da cópia
seja guardada por Você em um local seguro.

2.4 USES NOT PERMITTED: Unless otherwise expressly set forth
in this Agreement, You may not: (i) copy, modify or make derivative
works of any part of the Licensed Product or Third-Party Code, or
incorporate the Licensed Product or Third-Party Code into other
software (in each case, except to the extent permitted by an
applicable open source software license); (ii) distribute, sell, resell,
rent, lease, sublease, sublicense, timeshare, lend or otherwise
disseminate the Licensed Product, Syndicated Data, Third-Party
Code, or any copies thereof, or Your rights under this Agreement;
(iii) place the Licensed Product on the Internet or any similar
network or network service or virtualize an User-Based License
without Alteryx’s prior written consent; (iv) make any attempt to
unlock or bypass any initialization system, or encryption techniques
utilized by the Licensed Product; (v) alter, remove or obscure any
product identification, proprietary legend, copyright, trademark,
service mark, or other notices contained in or on the Licensed
Product; (vi) disclose any passwords, lock-codes, authorization
codes, license keys or serial numbers provided by Alteryx (each, a
“License Key”), or use any License Key not supplied by Alteryx;
(vii) decompile, disassemble, decode, reverse engineer or in any
other way attempt to derive, reconstruct, or discover a source code
version of any Licensed Product or any of its components, including
any data incorporated therein; (viii) publicly disseminate

2.4 USOS NÃO PERMITIDOS: A menos que expressamente
estabelecido neste Acordo, Você não poderá: (i) copiar, modificar ou
fazer trabalhos derivados de qualquer parte do Produto licenciado ou
Código de terceiros, nem incorporar o Produto licenciado ou Código
de terceiros em outro software (em cada caso, salvo nos limites
permitidos por uma licença de software de código aberto); (ii)
distribuir, vender, revender, alugar, arrendar ou, ou disseminar de
outra forma o Produto licenciado, Dados distribuídos, Código de
terceiros, ou suas cópias, ou Seus direitos nos termos deste Acordo;
(iii) colocar o Produto licenciado na internet ou em qualquer rede ou
serviço de rede semelhante ou virtualizar uma Licença baseada em
usuário sem o consentimento prévio por escrito da Alteryx; (iv) fazer
qualquer tentativa de desbloquear ou ignorar qualquer sistema de
inicialização ou técnicas de criptografia utilizadas pelo Produto
licenciado; (v) alterar, remover ou ocultar qualquer identificação do
produto, legenda proprietária, direitos de autor, marca comercial,
marca de serviço ou outros avisos contidos no Produto licenciado;
(vi) divulgar quaisquer senhas, códigos de bloqueio, códigos de
autorização, chaves de licença ou números de série fornecidos pela
Alteryx (cada qual denominado “Chave de licenciamento”) ou usar
qualquer Chave de licenciamento não fornecida pela Alteryx; (vii)
descompilar, desmontar, decodificar, fazer engenharia reversa ou
tentar derivar, reconstruir ou descobrir de outra forma uma versão do
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performance information or analysis from any source relating to the
Licensed Product; (ix) use the Licensed Product to develop a product
that is competitive with any Alteryx product offering; (x) assert, nor
will You authorize, assist or encourage any third party to assert,
against Alteryx, any of its Affiliates, or Third-Party Licensors, any
patent infringement or other intellectual property infringement claim
regarding any Licensed Product, workflow or derivative work
thereof; or (xi) disclose the terms and conditions of this Agreement
or any Order Form.

código fonte de qualquer Produto licenciado ou de qualquer um seus
componentes, inclusive quaisquer dados incorporados; (viii) divulgar
publicamente informações ou análises de desempenho de qualquer
fonte relacionada ao Produto licenciado; (ix) usar o Produto
licenciado para desenvolver um produto concorrente com qualquer
oferta de produtos da Alteryx; (x) declarar, autorizar, auxiliar ou
incentivar terceiros a reclamar, contra a Alteryx, qualquer uma de
suas Afiliadas ou Licenciantes terceiros qualquer violação de patente
ou violação de propriedade intelectual relacionada a qualquer
Produto licenciado, fluxo de trabalho ou trabalho derivado; (xi)
divulgar os termos e condições deste Acordo ou de qualquer
Formulário de pedido.

2.5 THIRD-PARTY CODE: The Licensed Product may contain or
be provided with components from Third-Party Licensors (“ThirdParty Code”). To the extent applicable to the provision of Licensed
Products hereunder, Third-Party Code shall be subject to the terms
and conditions of open source software licenses as described in the
“Help” section of the Licensed Product.

2.5 CÓDIGO DE TERCEIROS: O Produto licenciado pode conter
ou ser fornecido com componentes de Licenciantes terceiros
(“Código de Terceiros”). Na medida aplicável ao fornecimento dos
Produtos licenciados nos termos deste instrumento, o Código de
terceiros estará sujeito aos termos e condições de licenças de
software de código aberto, conforme descrito na seção “Ajuda” do
Produto licenciado.

2.6 ALTERYX SDK: The following terms apply to Your use of the
Alteryx SDK: https://www.alteryx.com/sdkterms. “SDK” means the
Alteryx Software Development Kit made available by Alteryx to
You under this Agreement, including any Updates, plus any previous
versions of an Alteryx SDK that You have obtained without an
accompanying license agreement (if applicable).

2.6 ALTERYX SDK: Os termos a seguir se aplicam ao Seu uso do
SDK da Alteryx: https://www.alteryx.com/sdkterms. “SDK” referese ao Kit de desenvolvimento de software da Alteryx disponibilizado
a Você nos termos deste Acordo, inclusive quaisquer Atualizações,
além de quaisquer versões anteriores do Alteryx SDK que Você
tenha obtido sem um acordo de licenciamento (se for aplicável).

3. DATA AND THIRD-PARTY TOOLS:
3.1 SYNDICATED DATA: If You purchased a license to thirdparty data sourced by Alteryx (“Syndicated Data”), the following
terms apply to Your use of the Syndicated Data:
https://www.alteryx.com/syndicateddata. The definitions of “Output
Provision” and “Results” as used in this Agreement may be found in
the foregoing link.

3. DADOS E FERRAMENTAS DE TERCEIROS:
3.1 DADOS DISTRIBUÍDOS: Se Você adquiriu uma licença para
dados de terceiros fornecidos pela Alteryx (“Dados distribuídos”), os
seguintes termos se aplicam ao Seu uso dos Dados distribuídos:
https://www.alteryx.com/syndicateddata. As definições de
“Fornecimento de informações resultantes” e “Resultados”,
conforme usadas neste Acordo, podem ser encontradas no link
acima.

3.2 LICENSEE-SOURCED DATA: You may use the Licensed
Products with Your own data sets and/or third-party data sets
licensed directly by You from third parties (“Licensee-Sourced
Data”), provided that You are compliant with the terms and
conditions of Your agreement with such third party. Alteryx shall not
be liable for any damages or claims incurred as a result of Your use
of Licensee-Sourced Data with the Licensed Products. The Output
Provision with respect to use of Syndicated Data shall apply if output
or results include both Licensee-Sourced Data and Syndicated Data.

3.2 DADOS OBTIDOS PELO LICENCIADO: Você pode usar os
Produtos licenciados com Seus próprios conjuntos de dados e/ou com
conjuntos de dados de terceiros licenciados diretamente por Você
(“Dados obtidos pelo licenciado”), desde que Você esteja em
conformidade com os termos e condições do Seu Acordo com o
respectivo terceiro. A Alteryx não será responsável por nenhum dano
ou reivindicação incorridos em decorrência de do Seu uso dos Dados
obtidos pelo licenciado com os Produtos licenciados. A Disposição
de saída relacionada ao uso de Dados distribuídos se aplicará se a
saída ou os resultados incluírem Dados obtidos pelo Licenciado ou
Dados distribuídos.

3.3 THIRD-PARTY TOOLS: You agree that use of any
configurable component or widget not embedded in the Licensed
Product at the time of delivery but created by a third party or You
and added to or used by You with the Licensed Product (“ThirdParty Tools”) may be subject to applicable terms and conditions for
such the Third-Party Tools.

3.3 FERRAMENTAS DE TERCEIROS: Você concorda que o uso
de qualquer componente ou widget configurável não incorporado ao
Produto licenciado no momento da entrega, mas criado por terceiros
ou por Você e adicionado ou usado por Você com o Produto
licenciado (“Ferramentas de terceiros”) pode estar sujeito aos termos
e condições aplicáveis às Ferramentas de terceiros.

4. SUPPORT AND UPDATES: For Purchased Licenses, Alteryx
will provide to You support and consultation in accordance with the
Alteryx Support Guidelines available at
http://community.alteryx.com/supportguidelines (the “Support
Guidelines”) and as may be further specified in an applicable Order
Form. During the term of the applicable Order Form, Alteryx will
provide revised releases of the Licensed Products, incorporating
corrections, improvements and enhancements (“Updates”) to You in
accordance with the Support Guidelines.

4. SUPORTE E ATUALIZAÇÕES: Para Licenças adquiridas, a
Alteryx fornecerá suporte e consultoria de acordo com as Diretrizes
de suporte da Alteryx disponíveis em
http://community.alteryx.com/supportguidelines (“Diretrizes de
suporte”) e conforme outras especificações do respectivo Formulário
de pedido. Durante a vigência do respectivo Formulário de pedido, a
Alteryx fornecerá versões revisadas dos Produtos licenciados,
incorporando correções, melhorias e aperfeiçoamentos
(“Atualizações”) de acordo com as Diretrizes de suporte.

5. SERVICES: Alteryx will provide the number of days or hours of
training, enablement or other services (“Services”) as may be
purchased by You and set forth in an Order Form. The parties
acknowledge that the scope of the Services consists solely of

5. SERVIÇOS: A Alteryx fornecerá o número de dias ou horas de
treinamento, capacitação ou outros serviços (“Serviços”) conforme
adquiridos por Você e dispostos no Formulário de pedido. As partes
reconhecem que o escopo dos Serviços consiste exclusivamente em
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assistance with deployment, training and guidance in use of the
Licensed Product.

assistência na implantação, treinamento e orientação sobre o uso do
Produto licenciado.

6. PAYMENT: For Purchased Licenses, You agree to pay Alteryx
the fees and any applicable sales and use taxes, including VAT, GST,
and service tax, pursuant to the invoice schedule set forth in the
Order Form. A finance charge equal to the lesser of one and a half
percent (1.5%) per month or the maximum amount allowed by
applicable Law shall be assessed on all undisputed amounts that are
past due. If You fail to remit payment for undisputed fees past due,
Alteryx may, at its option and upon notification, terminate Services
or rescind any licenses unless You remit payment to Alteryx within
ten (10) business days of notification. Such notice shall also serve as
notice of breach under Section 8.2(i) of this Agreement. Except as
expressly set forth herein, Order Forms are non-cancelable and all
fees are non-refundable.

6. PAGAMENTO: Para Licenças adquiridas, Você concorda em
pagar à Alteryx as taxas e quaisquer impostos aplicáveis sobre
vendas e uso, inclusive IVA, GST e imposto sobre serviços, de
acordo com o cronograma de faturas estabelecido no Formulário de
pedido. Um encargo de financiamento de até um e meio por cento
(1,5%) por mês ou o valor máximo permitido pela Lei aplicável será
avaliado sobre todos os valores não contestados que estejam
vencidos. Se Você não fizer o pagamento das taxas não contestadas
vencidas, a Alteryx poderá, a seu critério e mediante notificação,
rescindir os Serviços ou rescindir qualquer licença, a menos que
Você faça o pagamento à Alteryx dentro de dez (10) dias úteis a
partir da notificação. Essa notificação também servirá como
notificação de violação nos termos da Seção 8.2(i) deste Acordo.
Salvo conforme expressamente estabelecido neste documento, os
Formulários de pedido não são canceláveis e todas as taxas são não
reembolsáveis.

7. DELIVERY: Alteryx will deliver the Licensed Product, at its
option, electronically or on physical media, to the delivery location
as specified in the applicable Order Form or as otherwise agreed to
by the parties in writing. All Licensed Products shall be deemed
delivered when made available to You for download.

7. ENTREGA: A Alteryx entregará o Produto licenciado, a seu
critério, de forma eletrônica ou em mídia física, ao local de entrega
especificado no respectivo Formulário de pedido ou conforme
acordado por escrito pelas partes. Todos os Produtos licenciados
serão considerados entregues quando disponibilizados a Você para
download.

8. TERM AND TERMINATION:
8.1 TERM: This Agreement is effective as of the delivery or
download of the Licensed Products and expires when all licenses and
Services hereunder have expired in accordance with their own terms.
The term of Your license under this Agreement is limited as
specified in the Order Form or in the purchasing documentation if
purchased through a Reseller. Each Order Form shall become
effective when duly signed by each of the parties and shall continue
in effect through the expiration date for the licenses granted
thereunder, unless terminated earlier by either party in accordance
with this Agreement.

8. PRAZO E RESCISÃO:
8.1 VIGÊNCIA: Este Acordo entra em vigor a partir da entrega ou
do download dos Produtos licenciados e expira quando todas as
licenças e Serviços nos termos deste instrumento expirarem, de
acordo com suas próprias vigências. A vigência de Sua licença nos
termos deste Acordo é limitada conforme especificado no Formulário
de pedido ou na documentação de compra, se adquirida por meio de
um Revendedor. Cada Formulário de pedido entrará em vigor
quando devidamente assinado por cada uma das partes e continuará
em vigor até a data de vencimento das licenças concedidas, a menos
que haja rescisão antecipada por qualquer uma das partes em
conformidade com este Acordo.

8.2 TERMINATION: Alteryx or You may terminate this Agreement
upon notice to the other party if the other party: (i) breaches any
material obligation under this Agreement and fails to cure such
breach within thirty (30) days from the date the other party receives
notice of the breach from the non-breaching party, provided that
Alteryx may terminate this Agreement and any license(s)
immediately upon any breach of Section 2.4; (ii) ceases operation
without a successor; or (iii) seeks protection under any bankruptcy,
receivership, trust deed, creditors arrangement, composition, or
comparable proceeding, or if any such proceeding is instituted
against such party (and not dismissed within sixty (60) days).
Termination is not an exclusive remedy and the exercise by either
party of any remedy under this Agreement will be without prejudice
to any other remedies it may have under this Agreement, by law, or
otherwise.

8.2 RESCISÃO: A Alteryx ou Você poderá rescindir este Acordo
mediante notificação à outra parte se esta: (i) violar qualquer
obrigação material nos termos deste Acordo e deixar de sanar a
violação no prazo de trinta (30) dias a partir da data em que a outra
parte receber notificação da violação da parte não infratora; a Alteryx
poderá rescindir o Acordo e quaisquer licenças imediatamente em
caso de violação da Seção 2.4; (ii) interromper a operação sem
apresentar substituto; ou (iii) buscar medida relacionada a falência,
recuperação judicial, angariação de fundos para pagamento de
dívidas, empréstimos, composição ou procedimento semelhante, ou
se algum procedimento desse tipo for impetrado contra a parte (e não
retirado em até sessenta (60) dias). A rescisão não é um recurso
exclusivo e o exercício por qualquer uma das partes de qualquer
outro recurso nos termos deste Acordo será realizado sem prejuízo de
quaisquer outros recursos nos termos deste Acordo, dispostos na
legislação ou de outra forma.

8.3 EFFECTS OF TERMINATION: Upon expiration or termination
of this Agreement, You agree to remove all copies of the Licensed
Product(s), Third-Party Tools and Syndicated Data from all
computers and servers on which they have been installed and to
destroy all copies of the Licensed Product(s), Third-Party Tools and
Syndicated Data in Your possession, provided that You may retain
copies of any Results. If so requested by Alteryx, You shall certify to
Alteryx in writing that such actions have been taken.

8.3 EFEITOS DA RESCISÃO: Mediante a expiração ou a rescisão
deste Acordo, Você concorda em remover todas as cópias do(s)
Produto(s) licenciado(s), Ferramentas de terceiros e Dados
distribuídos de todos os computadores e servidores em que foram
instalados e destruir todas as cópias do(s) Produto(s) licenciado(s),
Ferramentas de terceiros e Dados distribuídos em sua posse, mas
Você pode guardar cópias de quaisquer Resultados. Se solicitado
pela Alteryx, Você deverá enviar declaração por escrito de que essas
ações foram tomadas.

9. FEEDBACK: In the event that You provide to Alteryx any
feedback, suggestions, ideas, or identification of problems or
deficiencies and possible remedies therefor (collectively,

9. FEEDBACK: Caso Você apresente à Alteryx qualquer feedback,
sugestões, ideias ou problemas/deficiências e seus respectivos
recursos possíveis (coletivamente denominados “Feedback”) em
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“Feedback”) with respect to the Licensed Product(s) or Services or
any other existing or potential product or service of Alteryx, You
grant to Alteryx and its Affiliates a worldwide, non-exclusive,
royalty-free, non-terminable license to use such Feedback in any
way, including but not limited to incorporating it into the Licensed
Product(s) or other existing or future products or services of Alteryx,
its Affiliates, partners, and Resellers.

relação ao(s) Produto(s) licenciado(s), aos Serviços ou qualquer
outro produto ou serviço existente ou potencial da Alteryx, Você
concede à Alteryx e às suas Afiliadas uma licença mundial, não
exclusiva, isenta de royalties, não rescindível para usar esse
Feedback de qualquer forma, inclusive, sem limitação, incorporação
no(s) Produto(s) licenciado(s) ou outros produtos ou serviços
existentes ou futuros da Alteryx, suas Afiliadas, parceiros e
Revendedores.

10. OWNERSHIP: All title and intellectual property rights in and to
any product or service provided by Alteryx to You (including but not
limited to the Licensed Products, Syndicated Data, content,
application programming interfaces, maps, directions, and any
images, photographs, video, audio, text, and “applets,” if any) and all
copies, modifications, and derivative works thereof (including any
changes which incorporate Your Feedback) are owned or licensed by
Alteryx and no ownership rights are being conveyed to You under
this Agreement or otherwise. Nothing in this Agreement constitutes a
waiver of Alteryx’s rights under any Laws, including but not limited
to U.S. or international intellectual property Laws. All rights not
specifically granted under this Agreement are reserved by Alteryx
and its suppliers, including the Third-Party Licensors. The Services
and any related deliverables are not a Work-for-Hire as defined by
applicable Law. You agree to reproduce, and shall not remove or
obscure, any copyright notices and proprietary rights legends on all
authorized copies of the Licensed Products and any Syndicated Data.
Third-Party Licensors specifically retain title to all Third-Party Code,
data or Third-Party Tools owned by them. You retain all title and
intellectual property rights to any data or information owned and
provided by You when using the Licensed Product.

10. PROPRIEDADE: Todos os títulos e direitos de propriedade
intelectual sobre qualquer produto ou serviço fornecido pela Alteryx
a Você (inclusive, entre outros, Produtos licenciados, Dados
distribuídos, conteúdo, interfaces de programação de aplicativos,
mapas, instruções e quaisquer imagens, fotografias, vídeos, áudios,
textos e “applets”, se houver) e todas as cópias, modificações e
trabalhos derivados deles (inclusive quaisquer alterações que
incorporem Seu Feedback) são de propriedade ou de licença da
Alteryx e nenhum direito de propriedade está sendo outorgado a
Você nos termos deste Acordo ou de qualquer outra forma. Nada
neste Acordo constitui uma renúncia aos direitos da Alteryx de
acordo com as Leis, inclusive, sem limitação, as leis de propriedade
intelectual dos EUA ou internacionais. Todos os direitos não
concedidos especificamente nos termos deste Acordo são reservados
à Alteryx e a seus fornecedores, inclusive Licenciantes terceiros. Os
Serviços e quaisquer materiais entregáveis relacionados não são um
trabalho contratado, conforme definido pela Legislação aplicável.
Você concorda em replicar, e não remover ou obscurecer, quaisquer
avisos de direitos de autor e legendas de direitos proprietários em
todas as cópias autorizadas dos Produtos licenciados e de quaisquer
Dados distribuídos. Os Licenciantes terceiros detêm especificamente
a posse de todos os seus Códigos de terceiros, dados ou Ferramentas
de terceiros. Você detém todos as posses e direitos de propriedade
intelectual de quaisquer dados ou informações de propriedade
fornecidos por Você ao usar o Produto licenciado.

11. LIMITED WARRANTY:
11.1 PRODUCT WARRANTY: For Purchased Licenses, Alteryx
warrants for a period of ninety (90) days from initial delivery to You
(“Warranty Period”) that the Licensed Product will operate in
substantial conformity with the terms of the Related Materials and
will be, at the time of delivery of the Licensed Product, free of
viruses, Trojan horses, worms, spyware, or other such code designed
to maliciously impede in any manner, the intended operation of the
Licensed Product. Alteryx's entire liability and Your exclusive
remedy for the foregoing warranties shall be, at Alteryx's sole option
and discretion, to use commercially reasonable efforts to provide
You with a replacement of the Licensed Product or an error
correction or workaround which corrects the defect; provided,
however, if Alteryx determines such remedy to be impracticable,
Alteryx may terminate the applicable Order Form and provide a
refund of the applicable purchase price of the defective Licensed
Product. Alteryx will have no obligation with respect to a warranty
claim unless notified of such claim within the Warranty Period. This
warranty applies only to the initial delivery of Licensed Product
under an Order Form and does not renew or reset.

11. GARANTIA LIMITADA:
11.1 GARANTIA DO PRODUTO: Para Licenças adquiridas, a
Alteryx garante por um período de noventa (90) dias a partir da
entrega inicial a Você (“Período de garantia”) que o Produto
licenciado operará em conformidade substancial com os termos dos
Materiais relacionados e será, no momento da entrega do Produto
licenciado, livre de vírus, trojans, worms, spyware ou outros códigos
projetados para impedir maliciosamente a operação pretendida do
Produto licenciado. A responsabilidade integral da Alteryx e de seus
recursos exclusivos para as garantias acima devem ser, a critério
exclusivo da Alteryx, o de usar esforços comercialmente razoáveis
para fornecer a Você uma substituição do Produto licenciado ou uma
correção de erro ou solução alternativa que corrige o defeito; se a
Alteryx determinar que essa remediação é impraticável, poderá
rescindir o Formulário de pedido aplicável e efetuar reembolso do
preço de compra aplicável ao Produto licenciado defeituoso. A
Alteryx não terá nenhuma obrigação relacionada à garantia se for
notificada fora do Período de garantia. Esta garantia se somente à
entrega inicial do Produto licenciado nos termos do Formulário de
pedido e não pode ser renovada ou reiniciada.

11.2 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES: Each party
hereby represents and warrants that (i) if it is a company or other
entity, it is duly organized and validly existing under the Laws of the
place of its incorporation or formation and has full corporate power
and authority to enter into this Agreement and to carry out the
provisions hereof; (ii) it is duly authorized to execute and deliver this
Agreement and to perform its obligations hereunder; (iii) this
Agreement is a legal and valid obligation binding upon it and
enforceable according to its terms; (iv) the execution, delivery, and
performance of this Agreement do not conflict with any agreement,
instrument, or understanding, oral or written, to which it is a party or
by which it may be bound, nor violate any Laws of any court,
governmental body, or administrative or other agency having
jurisdiction over it; (v) it will comply with all applicable Laws in its

11.2 DECLARAÇÕES E GARANTIAS: Cada parte declara e
garante que (i) se for uma empresa ou outra entidade, é devidamente
constituída e validamente existente de acordo com as Leis do local de
sua constituição ou formação, e tem poder corporativo e autoridade
totais para celebrar este Acordo e para executar suas disposições; (ii)
está devidamente autorizada a executar e cumprir este Acordo e a
zelar por suas obrigações nos termos deste instrumento; (iii) este
Acordo é uma obrigação legal e válida vinculativa e aplicável de
acordo com seus termos; (iv) a execução e o cumprimento deste
Acordo não estão em conflito com nenhum acordo, instrumento ou
entendimento, oral ou por escrito, do qual seja parte ou ao qual possa
estar vinculado, nem viola as leis de qualquer tribunal, órgão
governamental, órgão administrativo ou outro órgão que tenha
jurisdição sobre ela; (v) estará em conformidade com todas as leis
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performance of this Agreement; and (vi) it shall comply with the
export Laws of the U.S. and other applicable jurisdictions in using
the Licensed Products and obtain any permits, licenses and
authorizations required for such compliance.

aplicáveis na execução deste Acordo; e (vi) estará em conformidade
com as Leis de exportação dos EUA e de outras jurisdições
aplicáveis ao usar os Produtos licenciados e obterá quaisquer
permissões, licenças e autorizações de acordo com as Leis de
Exportação, obtendo quaisquer permissões, licenças e autorizações
para estar em conformidade.

11.3 DISCLAIMERS: Except as may otherwise be expressly set
forth herein, neither Alteryx nor Third-Party Licensors make any
representations or warranties, express or implied, with respect to the
Licensed Products, Services, Gallery, Third-Party Code or ThirdParty Tools, including but not limited to, the implied warranties of
title, merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. Any Trial Licenses, Non-Commercial Licenses and
SDKs are provided on an “as-is” basis. Alteryx disclaims any and all
liability for Third-Party Code, Third-Party Tools and Your use of the
SDKs. Neither Alteryx nor Third-Party Licensors make any
representations or warranties, express or implied, with respect to the
accuracy, reliability or completeness of the Licensed Products,
Third-Party Code or Third-Party Tools. Except as expressly set forth
herein, the entire risk as to the use of the Licensed Products, Gallery,
Third-Party Code and Third-Party Tools is assumed by You. You
acknowledge that in entering into this Agreement, You have not
relied on any promise, warranty or representation not expressly set
forth in this Agreement.

11.3 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Salvo quando
expressamente estabelecido neste instrumento, nem a Alteryx nem os
Licenciantes terceiros fazem declarações ou garantias, expressas ou
implícitas, em relação aos Produtos licenciados, Serviços, Galeria,
Código de terceiros ou Ferramentas de terceiros, inclusive, sem
limitação, garantias implícitas de título, comercialização, adequação
a um objetivo específico e não violação. Quaisquer licenças de teste,
licenças não comerciais e SDKs são fornecidas “na forma em se
encontram”. A Alteryx renuncia toda e qualquer responsabilidade
pelo Código de terceiros, Ferramentas de terceiros e Seu uso dos
SDKs. Nem a Alteryx nem os Licenciantes terceiros fazem
declarações ou garantias, expressas ou implícitas, em relação à
exatidão, confiabilidade ou completude dos Produtos licenciados,
Código de terceiros ou Ferramentas de terceiros. Salvo conforme
expressamente estabelecido neste documento, o risco integral quanto
ao uso dos Produtos licenciados, Galeria, Código de terceiros e
Ferramentas de terceiros é assumido por Você. Você reconhece que
ao celebrar este Acordo, Você não se baseou em nenhuma promessa,
garantia ou representação não expressamente estabelecida neste
Acordo.

12. LIMITATION OF LIABILITY:
12.1 In no event shall You, Alteryx or Third-Party Licensors be
liable regardless of the cause, for any special, indirect, incidental,
consequential, exemplary or punitive damages; loss of goodwill,
profits, business opportunity, anticipated savings, or data; work
stoppage; or computer failure or malfunction, even if the affected
party has been advised of the possibility of such damages, and
whether the same arise in contract, tort (including negligence) or
otherwise.

12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
12.1 Em nenhum caso Você, a Alteryx ou os Licenciantes terceiros
serão responsáveis independentemente da causa, por quaisquer danos
especiais, indiretos, incidentais, consequentes, exemplares ou
punitivos; perda de patrimônio de marca, lucros, oportunidade de
negócios, economias previstas ou dados; interrupção do trabalho;
falha ou mau funcionamento de computadores, mesmo que a parte
afetada tenha sido informada sobre a possibilidade desses danos, em
contrato, responsabilidade civil (inclusive negligência), ou de
qualquer outra forma.

12.2 Alteryx’s entire liability for claims or obligations arising under
or related to this Agreement shall not exceed the license fees paid
and/or payable by You in the twelve-month period prior to the events
giving rise to the claim or obligation.

12.2 Toda a responsabilidade da Alteryx por reivindicações ou
obrigações decorrentes ou relacionadas a este Acordo não excederá
as taxas de licença pagas e/ou devidas por Você no período de doze
meses anteriores aos eventos que deram origem à reivindicação ou
obrigação.

12.3 The limitations on liability set forth in Sections 12.1 and 12.2
shall not apply to the extent prohibited by applicable Law. If this
Agreement is governed by the Laws of England and Wales pursuant
to Section 14.7 below, nothing in this Agreement shall exclude or
limit any party’s liability for: (i) fraud or fraudulent
misrepresentation; or (ii) death or personal injury caused by
negligence.

12.3 As limitações de responsabilidade estabelecidas nas Seções 12.1
e 12.2 não serão aplicáveis nos limites das proibições da legislação
aplicável. Se este Acordo for regido pelas Leis da Inglaterra e do País
de Gales nos termos da Seção 14.7, nada excluirá ou limitará a
responsabilidade de qualquer parte por: (i) fraude ou falsidade
ideológica; ou (ii) morte ou lesão corporal causadas por negligência.

13. INDEMNIFICATION:
13.1 INDEMNIFICATION BY ALTERYX: Alteryx will defend any
action, claim, demand, or suit brought by a third party against You,
Your Affiliates and the respective officers, directors, employees,
agents, successors, and assigns of You or Your Affiliates (“Licensee
Parties”) that is based on a claim alleging a Licensed Product as
supplied by Alteryx to You infringes or misappropriates such third
party’s U.S. issued patent, or any trademark, trade secret right or
copyright (an “Infringement Claim”) and Alteryx will indemnify and
hold harmless the Licensee Parties for any damages and costs
(including reasonable attorneys’ fees) finally awarded against
Licensee Parties by a court of competent jurisdiction for the
Infringement Claim. Alteryx’s indemnity obligation under this
Section 13.1 shall not apply: (i) if the Licensed Product(s) is
modified by any party other than Alteryx; (ii) if the Licensed
Product(s) is customized in accordance with written specifications
provided by You; (iii) if the Licensed Product(s) is combined with

13. INDENIZAÇÃO:
13.1 INDENIZAÇÃO POR PARTE DA ALTERYX: A Alteryx
defenderá qualquer ação, reivindicação, demanda ou ação
apresentadas por terceiros contra Você, Suas Afiliadas e os
respectivos executivos, diretores, funcionários, agentes, sucessores e
cessionários de Você ou Suas Afiliadas (“Partes Licenciadas”) com
base em uma reivindicação alegando que um Produto licenciado,
conforme fornecido pela Alteryx a Você, está em violação ou se
apropria indevidamente de uma patente desse terceiro emitida nos
EUA, ou qualquer marca comercial, segredo comercial ou direito de
autor (“Reivindicação de Infração”) e a Alteryx indenizará e isentará
as Partes do Licenciado por quaisquer danos e custos (inclusive
honorários advocatícios razoáveis), concedidos em última instância
contra Partes Licenciadas por um tribunal de jurisdição competente
para a Reivindicação de Infração. A obrigação de indenização da
Alteryx nos termos desta Cláusula 13.1 não se aplicará: (i) se o(s)
Produto(s) Licenciado(s) for(em) modificado(s) por qualquer outra
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products or processes not provided by Alteryx; (iv) to any
unauthorized use of the Licensed Product(s); (v) to any unsupported
release of the Licensed Product(s) or if You fail to install an Update
provided by Alteryx that could have avoided the actual or alleged
Infringement Claim; (vi) to workflows, output, analytic applications,
algorithms or other applications or programming built or created by
or on behalf of You through or as a result of use of the Licensed
Product or any SDKs; or (vii) if You settle or make any admissions
with respect to an Infringement Claim without Alteryx’s prior written
consent. If an Infringement Claim is brought or threatened, Alteryx
may, at its sole option and expense, use commercially reasonable
efforts to either (i) procure a license that will protect You against
such Infringement Claim without cost to You; (ii) modify or replace
all or portions of the Licensed Product as needed to avoid
infringement, such update or replacement having substantially
similar or better capabilities; or (iii) if (i) and (ii) are not
commercially feasible, terminate this Agreement and any applicable
Order Form(s) and refund to You a pro-rata refund of the license fees
paid under such applicable Order Form(s) for the terminated portion
of the term of such Order Form(s). The rights and remedies granted
to You under this Section 13 state Alteryx’s entire liability, and Your
exclusive remedy, with respect to any third-party claim of
intellectual property infringement.

parte que não a Alteryx; (ii) se o(s) Produto(s) Licenciado(s) for(ão)
personalizado(s) de acordo com as especificações escritas fornecidas
por Você; (iii) se o(s) Produto(s) Licenciado(s) for(ão) combinado(s)
com produtos ou processos não fornecidos pela Alteryx; (iv) para
fluxos de trabalho, saída, aplicativos analíticos, algoritmos ou outros
aplicativos ou programações de Você por meio de ou em seu nome,
por meio de uma Reivindicação de Infração ou de qualquer SDKs; ou
(vii) se Você fizer um acordo ou fizer qualquer admissão em relação
a uma Reivindicação de Violação sem o consentimento prévio por
escrito da Alteryx. Se uma Reivindicação de Violação for
apresentada ou ameaçada, a Alteryx poderá, a seu exclusivo critério e
despesa, usar esforços comercialmente razoáveis para (i) adquirir
uma licença que protegerá Você contra essa Reivindicação de
Infração sem custo para Você; (ii) modificar ou substituir todas ou
partes do Produto licenciado, conforme necessário, para evitar a
infração, e essa atualização ou substituição terão capacidades
substancialmente semelhantes ou melhores. ou (iii) se (i) e (ii) não
forem comercialmente viáveis, rescindir este Acordo e quaisquer
Formulário(s) de pedido aplicável(eis) e reembolsar a Você as taxas
de licença pagas nos termos deste(s) Formulário(s) de pedido
aplicável(eis) para a parte rescindida do período de vigência desse(s)
Formulário(s) de pedido. Os direitos e recursos concedidos a Você
nos termos desta Cláusula 13 declaram toda a responsabilidade da
Alteryx e seu único recurso em relação a qualquer reivindicação de
violação de propriedade intelectual por terceiros.

13.2 INDEMNIFICATION BY YOU: You will defend any action,
claim, demand, or suit brought by a third party against Alteryx, its
Affiliates, the respective officers, directors, employees, agents,
successors, and assigns of Alteryx or any Alteryx Affiliate (“Alteryx
Parties”) that is based on (i) Your use, alteration, application or
disclosure of the Licensed Products or Syndicated Data in violation
of this Agreement or applicable Law; or (ii) any Licensee-Sourced
Data or any Output or Results generated by You or the use thereof,
and You will indemnify and hold harmless the Alteryx Parties for
any damages and costs (including reasonable attorneys’ fees) finally
awarded for such claims.

13.2 INDENIZAÇÃO POR SUA PARTE: Você defenderá qualquer
ação, reivindicação, demanda ou processo trazido por terceiros
contra a Alteryx, suas Afiliadas, os respectivos administradores,
diretores, funcionários, agentes, sucessores e cessionários da Alteryx
ou de qualquer Afiliada da Alteryx (“Partes da Alteryx”) com base
em (i) Seu uso, alteração, aplicação ou divulgação dos Produtos
licenciados ou de Dados Distribuídos, em violação a este Acordo ou
a Legislação aplicável; ou (ii) quaisquer Dados obtidos pelo
Licenciado ou quaisquer Saídas ou Resultados gerados por Você ou
por seu uso, e Você indenizará e isentará as Partes da Alteryx por
quaisquer danos e custos (inclusive honorários advocatícios
razoáveis) concedidos em última instância para essas reivindicações.

13.3 INDEMNIFICATION PROCEDURES: In order to seek and
receive indemnification under this Agreement, the indemnified party
must: (i) give prompt notice to the indemnifying party of the
indemnifiable event; (ii) grant authority to the indemnifying party to
defend or settle any related action or claim, provided that the
indemnifying party will not enter into any settlement that would
diminish the rights of the indemnified party or that includes an
admission of fault or wrongdoing or the payment of money by the
indemnified party; and (iii) provide, at the indemnifying party’s
expense, information, cooperation and assistance to the indemnifying
party as may be reasonably necessary for the indemnifying party to
defend or settle the claim or action. An indemnified party may
participate, at its own expense, in any defense.

13.3 PROCEDIMENTOS DE INDENIZAÇÃO: Para buscar e
receber indenização nos termos deste Acordo, a parte indenizada
precisa: (i) fornecer notificação imediata à parte indenizadora sobre o
evento indenizável; (ii) conceder autoridade à parte indenizadora
para defender ou liquidar qualquer ação ou reivindicação
relacionada, disposto que a parte indenizadora não celebre nenhum
acordo que possa diminuir os direitos da parte indenizada, e (iii)
fornecer à parte indenizadora, as informações, cooperação e
assistência à parte indenizadora, conforme possa ser razoavelmente
necessário para a parte indenizadora defender ou resolver a
reivindicação ou a ação. Uma parte indenizada pode participar, às
suas próprias expensas, de qualquer defesa.

14. GENERAL:
14.1 ENTIRE AGREEMENT; SURVIVAL: This Agreement
represents our entire understanding and agreement regarding the
Licensed Products, Syndicated Data, Third-Party Code and ThirdParty Tools, and supersedes any prior purchase order,
communication, advertising or representation between You and
Alteryx and/or any Reseller. To the extent there is any conflict
between the terms of this Agreement and an Order Form, the terms
of the Order Form shall take precedence. No provision of any
purchase order or other business form, including any electronic
invoicing portals and vendor registration processes, employed by
You will supersede the terms and conditions of this Agreement (even
if after the date of this Agreement or any Order Form), and any such
document shall be for administrative purposes only and shall have no
legal effect. Any Order Form not terminated concurrently with the
termination of this Agreement shall survive until such Order Form

14. GENERALIDADES:
14.1 CONTRATO INTEGRAL; VIGÊNCIA PÓS-RESCISÃO: Este
Acordo representa todo o nosso entendimento e acordo sobre os
Produtos licenciados, Dados distribuídos, Código de Terceiros e
Ferramentas de Terceiros, e substitui qualquer pedido de compra,
comunicação, publicidade ou declaração anterior entre Você e a
Alteryx e/ou qualquer Revendedor. Na medida em que houver
qualquer conflito entre os termos deste Acordo e um Formulário de
pedido, os termos do Formulário de pedido terão precedência.
Nenhum fornecimento de qualquer pedido de compra ou outro
formulário de negócios, inclusive quaisquer processos de portais de
faturamento eletrônico e registro de fornecedores, usados por Você
substituirá os termos e condições deste Acordo (mesmo após a data
deste Acordo ou qualquer Formulário de pedido), e qualquer
documento deverá ter somente objetivos administrativos e não terá
nenhum efeito legal. Qualquer Formulário de pedido não rescindido
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expires or terminates by its own terms. The termination of this
Agreement but not all issued and outstanding Order Form(s) shall
prevent any new Order Forms from being executed by the parties.
Alteryx may make changes to this Agreement and will make a such
version available on the website where the Licensed Product is made
available, and You agree to be bound by this Agreement, as
amended. The provisions of Sections 1, 3, 6 and 8 through 14 shall
survive any termination of this Agreement.

simultaneamente com a rescisão deste Acordo sobreviverá até que o
Formulário de pedido expire ou seja rescindido por seus próprios
termos. A rescisão deste Acordo, mas nem todos os Formulários de
Pedido emitidos e pendentes, impedirá que quaisquer novos
Formulários de Pedido sejam executados pelas partes. A Alteryx
poderá fazer alterações neste Acordo e disponibilizar uma versão
disponível no site onde o Produto licenciado estiver disponível, e
Você concorda em estar vinculado a este Acordo, conforme alterado.
As disposições das Seções 1, 3, 6 e 8 até 14 sobreviverão a qualquer
rescisão deste Acordo.

14.2 SEVERABILITY: If any provision of this Agreement shall be
unlawful, void or for any reason unenforceable, that provision shall
be enforced only to the extent permissible by applicable Law and
otherwise deemed severable from, and shall in no way affect the
validity or enforceability of, the remaining provisions.

14.2 DIVISIBILIDADE: Se qualquer disposição deste Acordo for
considerada ilícita, nula ou não aplicável por qualquer motivo, essa
disposição será aplicada somente na medida permitida pela
Legislação aplicável, sendo considerada separável, sem afetar a
validade ou exequibilidade das disposições restantes.

14.3 ANTI-CORRUPTION: You confirm You have not received or
been offered any illegal or improper bribe, kickback, payment, gift,
or thing of value from an Alteryx employee, agent or partner in
connection with this Agreement. In case You have knowledge of any
violation of the above restriction, You will promptly notify Alteryx.

14.3 ANTICORRUPÇÃO: Você confirma que não recebeu suborno,
propina, pagamento, presente ou coisa de valor ilícitos ou
inadequados de um funcionário, agente ou parceiro da Alteryx em
relação a este Acordo. Caso Você tenha conhecimento de qualquer
violação da restrição acima, Você deverá notificar imediatamente a
Alteryx.

14.4 USAGE DATA: Alteryx may automatically collect usage data
regarding Your installation, registration and use of the Licensed
Products and Services, which may contain limited personal data, in
order to improve its products and services, provide support and
troubleshooting, ensure compliance with our agreements and terms
of use, and carry out business operations as needed to deliver
products and services. Alteryx will not publicly disclose any usage
data that identifies You or any Authorized Users. To the extent usage
data contains individually identifying information, Alteryx collects
and uses such data in accordance with its published privacy policy
available at https://www.alteryx.com/privacy.

14.4 DADOS DE USO: A Alteryx pode coletar automaticamente
dados de uso sobre a sua instalação, registro e uso dos Produtos e
Serviços licenciados, que podem conter dados pessoais limitados,
para aprimorar seus produtos e serviços, fornecer suporte e solução
de problemas, garantir a conformidade com nossos acordos e termos
de uso, e realizar operações comerciais conforme necessário para
entregar produtos e serviços. A Alteryx não divulgará publicamente
dados de uso que identifiquem Você ou qualquer Usuário autorizado.
Na medida em que os dados de uso contenham informações de
identificação individual, a Alteryx coleta e usa tais dados de acordo
com sua política de privacidade publicada e disponível em
https://www.alteryx.com/privacy.

14.5 PUBLICITY: Alteryx may identify You as a customer of
Alteryx and use Your name and logo in any of its advertising or
marketing materials (including any press release or statement) solely
in connection with such identification. You can retract the foregoing
permission by submitting a written request via email to
logo.optout@alteryx.com.

14.5 PUBLICIDADE: A Alteryx pode identificá-lo como cliente e
usar Seu nome e logotipo em qualquer um de seus materiais de
propaganda ou marketing (inclusive qualquer comunicado de
imprensa ou declaração) somente em relação a essa identificação.
Você pode retirar a permissão acima enviando uma solicitação por
escrito por e-mail para logo.optout@alteryx.com.

14.6 ASSIGNMENT: This Agreement will bind and inure to the
benefit of each party’s permitted successors and assigns. You may
not assign this Agreement or any of its rights or obligations granted
hereunder, including by operation of Law, without the prior written
consent of Alteryx, which shall not be unreasonably withheld or
delayed. Any attempt to transfer or assign this Agreement without
such written consent will be null and void. Alteryx may assign this
Agreement to any Affiliate or in connection with a merger,
reorganization, acquisition or other transfer of all or substantially all
of Alteryx’s assets or voting securities.

14.6 CESSÃO: Este Acordo vinculará e reverterá em benefício dos
sucessores e cessionários permitidos de cada parte. Você não pode
ceder este Acordo ou quaisquer de seus direitos ou obrigações nos
termos deste instrumento, inclusive por operação da Legislação, sem
o consentimento prévio por escrito da Alteryx, que não deverá ser
negado ou atrasado injustificadamente. Qualquer tentativa de
transferir ou ceder este Acordo sem esse consentimento por escrito
será nula. A Alteryx poderá ceder este Acordo a qualquer Afiliada ou
em relação a uma fusão, reorganização, aquisição ou outra
transferência de todos ou substancialmente todos os ativos da Alteryx
ou títulos com direito a voto.

14.7 GOVERNING LAW; CONTRACTING ENTITY: Without
regard to any conflict of laws principles, this Agreement (i) if You
are located in North or South America, the licensing entity is
Alteryx, Inc., a Delaware corporation, and this Agreement will be
governed by the Laws of the State of California, United States; or (ii)
if You are located outside of North or South America, the licensing
entity is Alteryx UK Ltd., a United Kingdom limited company, and
this Agreement will be governed by the Laws of England and Wales.
All disputes arising out of or in relation to this Agreement shall be
submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of (a) Orange
County in the State of California when the Laws of the State of
California apply; or (b) London when the Laws of England and
Wales apply. Nothing in this Section 14.7 shall restrict a party’s right

14.7 LEI REGENTE; ENTIDADE CONTRATANTE:
Independentemente de qualquer conflito de princípios legais, este
Acordo (i) se Você estiver localizado na América do Norte ou do
Sul, a entidade de licenciamento é a Alteryx, Inc., uma empresa de
Delaware, e este Acordo será regido pelas Leis do Estado da
Califórnia, EUA ou (ii) se Você estiver localizado fora da América
do Norte ou do Sul, a entidade de licenciamento é a Alteryx UK Ltd.,
uma empresa limitada do Reino Unido, e este Acordo será regido
pelas Leis da Inglaterra e do País de Gales. Todas as controvérsias
decorrentes ou relacionadas a este Acordo serão submetidas à
jurisdição exclusiva dos tribunais de (a) Orange County no Estado da
Califórnia quando as Leis do Estado da Califórnia se aplicam; ou (b)
Londres quando as Leis da Inglaterra e do País de Gales forem
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to bring an action (including any motion for injunctive relief) against
the other party in the jurisdiction where the other party’s place of
business is located. The United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods and the Uniform Computer
Information Transactions Act, as currently enacted by any
jurisdiction or as may be codified or amended from time to time by
any jurisdiction, do not apply to this Agreement.

aplicáveis. Nada nesta Seção 14.7 restringirá o direito da parte de
impetrar ação (inclusive qualquer petição de medida cautelar) contra
a outra parte na jurisdição onde o estabelecimento da outra parte está
localizado. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a
Venda Internacional de Mercadorias e a Lei Uniforme de Transações
de Informações em Computadores, conforme promulgação ou
alterações de tempos em tempos por qualquer jurisdição, não se
aplicam a este Acordo.

14.8 U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS: The Licensed
Product is a “commercial item” as that term is defined at FAR
Subpart 2.1. For U.S. Government customers, Alteryx provides the
Licensed Product, including any related software, technical data,
and/or services, with those rights in technical data and computer
software it customarily provides to the public, as delineated herein.
In addition, DFARS 252.227-7015 shall apply to technical data
acquired by DoD. Should a U.S. Government customer require
additional rights in Licensed Products, Alteryx will consider such
requests, and upon reaching mutual agreement, any additional rights
shall be incorporated into a written addendum. Rights are reserved
under copyright Laws of the U.S. with respect to unpublished
portions of the Licensed Products.

14.8 DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS EUA: O
Produto licenciado é um “item comercial”, conforme definição na
Subseção 2.1 do FAR. Para clientes do governo dos EUA, a Alteryx
fornece o Produto licenciado, inclusive qualquer software, dados
técnicos e/ou serviços relacionados, com os direitos sobre dados
técnicos e software de computador habitualmente fornecidos ao
público, conforme delineado neste instrumento. Adicionalmente, o
DFARS 252.227-7015 se aplica aos dados técnicos adquiridos pelo
Departamento de Defesa dos EUA. Se um cliente do Governo dos
EUA requerer direitos adicionais em Produtos licenciados, a Alteryx
considerará essas solicitações e, ao obter um acordo mútuo,
quaisquer direitos adicionais serão incorporados em um adendo por
escrito. Os direitos são reservados nos termos das leis de direitos de
autor dos EUA, em relação a partes não publicadas dos Produtos
licenciados.

14.9 RESELLER SALES: If You acquired the Licensed Products
through an Alteryx authorized reseller, partner, or original equipment
manufacturer of Alteryx products (each, a “Reseller”), You
acknowledge that (i) payment and delivery terms for the Licensed
Products must be established separately and independently between
You and Reseller; (ii) this Agreement constitutes the entire
agreement between You and Alteryx regarding the license rights for
the Licensed Products and the obligations of Alteryx as set forth
herein and is controlling; (iii) the terms and conditions of any
purchase order or any other agreement between You and Reseller are
not binding on Alteryx; (iv) Reseller is not authorized to alter, amend
or modify the terms of this Agreement or to otherwise grant any
license or other rights or any obligations relating in any way to the
Licensed Products; and (v) Your nonpayment of any amount due to a
Reseller or any other relevant third party relating to its licensed rights
under this Agreement shall constitute a basis for Alteryx’s
termination of this Agreement. You further acknowledge that Alteryx
makes no representation or warranty, nor incurs an obligation with
respect to, with regard to any services or other products provided by
any Reseller, or any actions or failures to act by any Reseller.

14.9 VENDAS POR REVENDEDORES: Se Você adquiriu os
Produtos licenciados por meio de um revendedor autorizado, parceiro
ou fabricante de equipamento original da Alteryx (cada um deles
denominado “Revendedor”), Você reconhece que (i) os termos de
pagamento e entrega para os Produtos licenciados precisam ser
estabelecidos em separado e independentemente entre Você e o
Revendedor; (ii) este Acordo constitui o acordo integral entre Você e
o Revendedor; (ii) este Acordo constitui o acordo integral entre Você
e a Alteryx em relação aos direitos de licença, nos termos deste
Acordo, e (v) o seu não pagamento de qualquer valor devido a um
Revendedor ou qualquer outro terceiro relevante relacionado aos
seus direitos licenciados nos termos deste Acordo constituirá uma
base para a rescisão do Acordo de Compra de Produtos licenciados, e
(v) o seu não pagamento de qualquer valor devido a Revendedor ou a
qualquer outro terceiro relevante relacionado aos seus direitos
licenciados nos termos deste Acordo constituirá uma base para a
rescisão deste Acordo por parte da Alteryx. Você reconhece ainda
que a Alteryx não faz nenhuma declaração ou garantia, nem incorre
em obrigação em relação a quaisquer serviços ou outros produtos
fornecidos por qualquer Revendedor, ou quaisquer ações ou
omissões de qualquer Revendedor.

14.10 EXPORT COMPLIANCE: You acknowledge that these
Licensed Products are subject to the U.S. Export Administration
Regulations (the “EAR”) and that You will comply with the EAR.
You represent that You are not named on any governmental list of
persons or entities prohibited from receiving exports. Additionally,
You agree You shall not, nor allow any third party to, export from
the U.S. or allow the re-export or re-transfer of any part of the
Licensed Product to (i) any country subject to export control
embargo or economic sanctions implemented by any agency of the
U.S. government; (ii) any end user who has been prohibited from
participating in U.S. export transactions by any Federal agency of the
U.S. government; or (iii) any end user who You know or have reason
to know will utilize them in the design, development or production of
nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space
launch vehicles and sounding rockets, or unmanned air vehicle
systems, without first obtaining an export license or other approval
that may be required by any governmental agency having jurisdiction
with respect to the transaction.

14.10 CONFORMIDADE DE EXPORTAÇÃO: Você reconhece que
esses Produtos licenciados estão sujeitos às Regulações da
Administração de Exportação dos EUA (“RAE”) e que Você estará
em conformidade com as RAE. Você declara que não consta em
nenhuma lista governamental de pessoas ou entidades proibidas de
receber exportações. Além disso, Você concorda que não deverá
exportar dos EUA ou permitir a reexportação ou retransferência de
qualquer parte do Produto licenciado para (i) qualquer país sujeito a
embargo de controle de exportação ou sanções econômicas
implementadas por qualquer agência do governo dos EUA; (ii)
qualquer usuário final que tenha sido proibido de participar de
transações de exportação dos EUA por qualquer agência federal do
governo dos EUA; (iii) qualquer usuário final que você saiba que os
utilize no desenho, desenvolvimento ou produção de armas
nucleares, químicas ou biológicas, sistemas de mísseis ou veículos de
lançamento espaciais ou sistemas de veículos aéreos não tripulados,
sem obter em primeiro lugar uma licença de exportação ou outra
aprovação que possa ser exigida por qualquer agência governamental
que tenha jurisdição em relação à transação.
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14.11 COMPLIANCE: Upon Alteryx’s reasonable request, You
shall certify in a signed writing that Your use of the Licensed
Product is in compliance with the terms of this Agreement.

14.11 CONFORMIDADE: Mediante solicitação razoável da Alteryx,
Você deverá enviar uma declaração assinada de que Seu uso do
Produto licenciado está em conformidade com os termos deste
Acordo.

14.12 NOTICES: Any notice hereunder shall be in writing. If to
Alteryx, such notice shall be sent to Alteryx, Inc. at 3345 Michelson
Drive, Suite 400, Irvine, CA 92612, USA, to the attention of
“General Counsel”. If to You, such notice or report shall be sent to
the “ship to” address You provided to Alteryx and/or a Reseller upon
placing Your order. Notices shall be deemed given: (i) upon receipt
if by personal delivery; (ii) upon receipt if sent by certified or
registered mail (return receipt requested); or (iii) one day after it is
sent if by next day delivery by a major commercial delivery service.

14.12 NOTIFICAÇÕES: Qualquer notificação nos termos deste
instrumento deverá ser feita por escrito. Se enviada para a Alteryx, a
notificação deverá ser endereçada a Alteryx, Inc., 3345 Michelson
Drive, Suite 400, Irvine, CA, 92612, EUA, à atenção do “Diretor
jurídico. Se enviada para Você, a notificação ou o relatório deverão
ser enviados ao endereço de “correspondência” que Você apresentou
à Alteryx e/ou ao Revendedor ao fazer Seu pedido. As notificações
serão consideradas fornecidas: (i) mediante recibo, se feita por
mensageiro; (ii) mediante recibo, se enviadas por carta registrada
(aviso de recebimento); ou (iii) um dia depois de enviada, se feita
com entrega no dia seguinte por um serviço de entrega comercial de
grande porte.

14.13 NO WAIVER: None of the provisions of this Agreement shall
be deemed to have been waived by any act or acquiescence on the
part of either party, its agents, or employees, but only by an
instrument in writing signed by an authorized signatory of a party.

14.13 SEM RENÚNCIA: Nenhuma das disposições deste Acordo
será considerada como renunciada por qualquer ato ou
consentimento de qualquer uma das partes, seus agentes ou
funcionários, a não ser que a renúncia seja feita por instrumento
escrito assinado pelo signatário autorizado dessa parte.

14.14 EQUITABLE RIGHTS: You acknowledge that monetary
damages may not be a sufficient remedy for breaches of this
Agreement and that Alteryx shall be entitled to seek, without waiving
any other rights or remedies, injunctive or equitable relief as may be
deemed proper by a court of competent jurisdiction.

14.14 DIREITOS EQUITATIVOS: Você reconhece que uma
indenização monetária pode não ser um recurso suficiente contra
violações deste Acordo e que a Alteryx terá o direito de buscar, sem
renunciar a outros direitos ou recursos, medida cautelar ou equitativa,
conforme adequação, em tribunal de jurisdição competente.

14.15 FORCE MAJEURE: Neither party shall be liable to the other
for any delay or failure to perform any obligation under this
Agreement (except for a failure to pay fees) if the delay or failure is
due to unforeseen events that occur after the signing of this
Agreement and which are beyond the reasonable control of the
parties, such as strikes, blockade, war, terrorism, riots, natural
disasters, in so far as such an event prevents or delays the affected
party from fulfilling its obligations and such party is not able to
prevent or remove the force majeure at reasonable cost.

14.15 FORÇA MAIOR: Nenhuma das partes será responsável
perante a outra parte por qualquer atraso ou falha no cumprimento de
qualquer obrigação nos termos deste Acordo (salvo não pagamento
das taxas) se o atraso ou falha ocorrer em razão de eventos
imprevistos que ocorrerem após a assinatura deste Acordo e que
estejam além do controle razoável das partes, como greves,
bloqueios, guerra, terrorismo, tumultos, desastres naturais, que
impeça ou atrase a parte afetada de cumprir suas obrigações, não
sendo a parte capaz de evitar ou neutralizar a força maior com custo
razoável.

14.16 ATTORNEYS’ FEES: The prevailing party in any action
required to enforce this Agreement will be entitled to recover its
reasonable attorneys’ fees and costs in connection with such action.

14.16 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A parte vencedora em
qualquer ação necessária para executar este Acordo terá o direito de
recuperar seus honorários advocatícios razoáveis e custas processuais
relacionadas a tal ação.

14.17 LANGUAGE: Regardless of any language into which this
Agreement may be translated, the official, controlling and governing
version of this Agreement shall be exclusively the English language
version.

14.17 IDIOMA: Independentemente de qualquer idioma para o qual
este Acordo possa ser traduzido, a versão oficial, controladora e
regente deste Acordo será exclusivamente a versão em inglês.

14.18 THIRD PARTY RIGHTS: Unless otherwise expressly
provided in this Agreement, a person who is not a party to this
Agreement shall not have any rights to enforce any term of this
Agreement.

14.18 DIREITOS DE TERCEIROS: Salvo disposto expressamente
de outro modo neste Acordo, uma pessoa que não for uma parte deste
Acordo não terá nenhum direito de aplicar qualquer termo deste
Acordo.
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ALTERYX SDK TERMS AND CONDITIONS

TERMOS E CONDIÇÕES DO SDK DA
ALTERYX

The following terms and conditions apply to use of the Alteryx SDK,
as defined below. All other capitalized terms used but not defined
herein shall have the same meaning as in the applicable license
agreement between Licensee and Alteryx (herein, the “Agreement”)
that references these Alteryx SDK terms and conditions.

Os seguintes termos e condições são aplicáveis ao uso do SDK da
Alteryx, conforme definido abaixo. Os demais termos em maiúsculas
utilizados, porém não definidos no presente, terão o significado
definido no contrato de licença aplicável celebrado entre o Licenciado
e a Alteryx (doravante, “Contrato”), o qual faz referência aos termos
e condições do SDK da Alteryx.

1.

1.

DEFINITIONS:

DEFINIÇÕES:

1.1
“Alteryx Materials” means preexisting software, header
files, metadata, object types, widgets, XML files or other material
owned by Alteryx that may be incorporated by the SDK into Custom
Developments.

1.1
“Materiais da Alteryx” refere-se ao software preexistente,
arquivos de cabeçalho, metadados, tipos de objeto, widgets, arquivos
XML ou outro material de propriedade da Alteryx que possa ser
incorporado pelo SDK aos Desenvolvimentos personalizados.

1.2
“Alteryx Non-Public APIs” means any application
programming interfaces of any Alteryx product or service that Alteryx
does not publicly document.

1.2
“APIs não públicas da Alteryx” refere-se a qualquer
interface de programação de aplicativo de qualquer produto ou serviço
da Alteryx, que a Alteryx não documenta publicamente.

1.3
“Alteryx Public APIs” means any application programming
interfaces of any Alteryx product or service that are publicly
documented by Alteryx in the applicable Related Materials, including
but not limited to any such application programming interfaces that
may be invoked through use of the SDK.

1.3
“APIs públicas da Alteryx” refere-se a qualquer interface de
programação de aplicativo de qualquer produto ou serviço da Alteryx
que seja publicamente documentada pela Alteryx nos Materiais
relacionados aplicáveis, inclusive, entre outras, quaisquer interfaces
de programação de aplicativos que possam ser carregadas por meio do
uso do SDK.

1.4
“Custom Developments” means software developed by or
on behalf of Licensee using the SDK that integrates with or functions
in conjunction with Licensed Products.
1.5
“SDK” means the Alteryx Software Development Kit made
available by Alteryx to Licensee under the Agreement, including any
Updates thereto, plus any previous versions of an Alteryx SDK that
Licensee has obtained without an accompanying license agreement (if
applicable).

2.

LICENSE; RESTRICTIONS:

1.4
“Desenvolvimentos personalizados” refere-se ao software
desenvolvido por ou em nome do Licenciado usando o SDK que se
integra ou funciona em conjunto com os Produtos licenciados.
1.5
“SDK” refere-se ao Kit de desenvolvimento de software da
Alteryx, disponibilizado ao Licenciado nos termos deste Contrato,
inclusive qualquer Atualização do mesmo, além de versões anteriores
do SDK da Alteryx que o Licenciado tenha obtido sem contrato de
licenciamento (se aplicável).

2.

LICENÇA; RESTRIÇÕES:

2.1
The license granted in the Agreement with respect to the
SDK is a limited license: (i) to use the SDK for the sole purpose of
creating and testing Custom Developments, (ii) to invoke and use the
Alteryx Public APIs as part of the Custom Developments in
accordance with applicable Related Materials, and (iii) to distribute
such Custom Developments solely within Licensee’s organization for
internal use by Licensee for integration with or in conjunction with the
Licensed Product.

2.1
A licença concedida no Contrato no que diz respeito ao SDK
é uma licença limitada: (i) para usar o SDK com a única finalidade de
criar e testar os Desenvolvimentos personalizados; (ii) para carregar e
usar as APIs públicas da Alteryx como parte dos Desenvolvimentos
personalizados, de acordo com os Materiais relacionados aplicáveis; e
(iii) para distribuição exclusiva desses Desenvolvimentos
personalizados na organização do Licenciado, para uso interno pelo
Licenciado para integração ou em conjunto com o Produto licenciado.

2.2
Licensee may not: (a) distribute, transfer, disclose, or
sublicense any Custom Development to any third party, (b) make the
functionality of the SDK, Alteryx Public APIs, or the Alteryx NonPublic APIs available to any third party through any means, (c)
disassemble, decompile, or reverse engineer the SDK, or any Alteryx
Non-Public API, in whole or in part, or permit or authorize a third
party to do so, except to the extent that such activities are expressly
permitted by Law notwithstanding this prohibition, or (d) use any
Alteryx Non-Public API in any Customer Development or otherwise.

2.2
O Licenciado não poderá: (a) distribuir, transferir, divulgar
ou sublicenciar qualquer Desenvolvimento personalizado a terceiros;
(b) disponibilizar a funcionalidade do SDK, as APIs públicas da
Alteryx ou as APIs não públicas da Alteryx a terceiros por qualquer
meio; (c) desmontar, descompilar ou empreender engenharia reversa
do SDK ou de qualquer API não pública da Alteryx, no todo ou em
parte, ou permitir ou autorizar terceiros a fazê-lo, salvo na medida em
que essas atividades sejam expressamente permitidas por Lei, não
obstante esta proibição; ou (d) usar qualquer API não pública da
Alteryx em qualquer Desenvolvimento do cliente ou outro.
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2.3
Licensee and/or its third-party licensors, as applicable, shall
retain all right, title and interest in the Custom Developments
developed by or on behalf of Licensee, subject to Alteryx’s rights in
any Alteryx Materials incorporated therein or utilized thereby and to
any third-party rights in any third-party materials incorporated therein
or utilized thereby. Licensee acknowledges that use of the SDK by
Alteryx, its Affiliates, or its customers, end users, developers,
distributors, resellers or partners may result in the creation of
functionality similar to the functionality contained in Custom
Developments that Licensee may create. As part of the consideration
of the grant of rights to Licensee under the Agreement to use the SDK
to create such functionality, Licensee grants to Alteryx, its Affiliates,
and Alteryx’s customers, end users, developers, distributors, resellers,
and partners a worldwide, perpetual, non-terminable, royalty-free,
non-exclusive license under any patents covering Custom
Developments that Licensee and any of its Affiliates may have or
obtain in the future. Licensee shall have no obligation to supply any
such Custom Developments to Alteryx, its Affiliates, or to its
customers, end users, developers, distributors, resellers or partners,
and Licensee does not grant hereunder any license under any
copyrights, trade secret rights, trademarks or other intellectual
property rights in the Custom Developments other than patent rights.
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2.3
O Licenciado e/ou seus licenciadores terceirizados,
conforme o caso, detêm todos os direitos, títulos e interesses nos
Desenvolvimentos personalizados desenvolvidos por ou em nome do
Licenciado, sujeito aos direitos da Alteryx sobre qualquer Material da
Alteryx incorporado ou utilizado em conjunto, e a qualquer direito de
terceiros nos materiais de terceiros incorporados ou utilizados. O
Licenciado reconhece que o uso do SDK pela Alteryx, suas Afiliadas
ou respectivos clientes, usuários finais, desenvolvedores,
distribuidores, revendedores ou parceiros pode resultar na criação de
funcionalidades semelhantes às funcionalidades contidas nos
Desenvolvimentos personalizados que o Licenciado possa vir a criar.
Como parte das considerações da concessão de direitos ao Licenciado,
nos termos do Contrato, para usar o SDK para criar uma
funcionalidade, o Licenciado concede à Alteryx, suas respectivas
Afiliadas e aos clientes, usuários finais, desenvolvedores,
distribuidores, revendedores e parceiros da Alteryx uma licença
mundial, vitalícia, não rescindível, isenta de royalties e não exclusiva
sob qualquer patente que abranja os Desenvolvimentos personalizados
que o Licenciado e qualquer de suas respectivas Afiliadas possam vir
a ter ou obter futuramente. O Licenciado não terá nenhuma obrigação
de fornecer os Desenvolvimentos personalizados à Alteryx, suas
Afiliadas ou respectivos clientes, usuários finais, desenvolvedores,
distribuidores, revendedores ou parceiros, e o Licenciado não
concede, nos termos deste instrumento, nenhuma licença sob qualquer
direito autoral, direito de segredo comercial, marca comercial ou outro
direito de propriedade intelectual associado aos Desenvolvimentos
personalizados que não sejam os direitos de patente.
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SYNDICATED DATA TERMS AND
CONDITIONS

TERMOS E CONDIÇÕES DOS DADOS
CONSOLIDADOS

The following terms and conditions apply to the procurement and use
of Syndicated data, as required by the resale agreements between data
providers and Alteryx. As used herein, “data providers” shall mean
providers of Syndicated data, including their third-party suppliers. All
other capitalized terms used but not defined herein shall have the same
meaning as in the applicable license agreement between Licensee and
Alteryx (herein, the “Agreement”) that references these Syndicated
data terms and conditions.
..

Os seguintes termos e condições são aplicáveis à aquisição e uso de
Dados consolidados, conforme exigem os contratos de revenda entre
provedores de dados e a Alteryx. Conforme utilizado neste
documento, “provedores de dados” refere-se aos provedores de Dados
consolidados, inclusive seus respectivos fornecedores terceirizados.
Os demais termos em maiúsculas utilizados, porém não definidos no
presente, terão o significado definido no contrato de licença aplicável
celebrado entre o Licenciado e a Alteryx (doravante, “Contrato”), o
qual faz referência aos termos e condições dos Dados consolidados.

1.1
Licensee may use the Syndicated Data solely through the
Licensed Products to create results or output (i) for use internally by
Licensee within the scope of the license provided under the applicable
Order Form (such results or output for internal use being referred to
herein as “Results”); and (ii) that may be delivered to Licensee’s
customers as part of Licensee’s business, provided that the delivery of
such results or output must be a value added part of Licensee’s
business and not sold on a standalone basis (together, the “Output
Provision”). Data samples provided by Alteryx for the purpose of
previewing or testing a new data set may not be used under the
foregoing Output Provision and such samples may only be used for
internal, non-commercial review or purposes. Alteryx, at its option,
at any time during the term of the Agreement or any Order Form, may
substitute data vendors of the Syndicated Data and the data provided
by such data vendors, provided that the data substituted is of the same
or better utility as the data provided to Licensee prior to such
substitution.

1.1
O Licenciado poderá utilizar os Dados consolidados
somente por meio dos Produtos licenciados para criar resultados ou
informações resultantes (i) para uso interno pelo Licenciado dentro do
escopo da licença fornecida nos termos do Formulário de pedido
aplicável (e esses resultados ou informações resultantes para uso
interno serão referidos, neste documento, como “Resultados”), e
(ii) que possam ser entregues aos clientes do Licenciado como parte
dos negócios do Licenciado, contanto que a entrega desses resultados
ou informações resultantes seja feita de forma independente (em
conjunto, “Provisão dos resultados”). As amostras de dados fornecidas
pela Alteryx com o intuito de visualizar ou testar um novo conjunto
de dados não poderão ser utilizadas na Provisão dos resultados; essas
amostras somente poderão ser utilizadas para análise interna ou fins
não comerciais. A Alteryx, a qualquer momento durante a vigência do
Contrato ou de qualquer Formulário de pedido, poderá substituir os
provedores dos Dados consolidados e os dados fornecidos por esses
provedores de dados, contanto que os dados substituídos tenham grau
de funcionalidade equivalente ou melhor em relação aos dados
fornecidos ao Licenciado antes da referida substituição.

.

1.2
Licensee agrees (i) that Syndicated Data may be used solely
as one factor in Licensee’s credit, insurance, marketing or other
business decisions and that Licensee is expressly prohibited from
using the Syndicated Data as a factor in establishing an individual’s
eligibility for (a) credit or insurance to be used primarily for personal,
family or household purposes; or (b) employment; (ii) not to use the
Syndicated Data to engage in unfair or deceptive practices; and (iii) it
shall comply with all applicable Laws in connection with use of the
Syndicated Data hereunder.

1.2
O Licenciado concorda: (i) que os Dados consolidados
podem ser utilizados somente como fator no crédito, seguro,
marketing ou outras decisões comerciais do Licenciado e que o
Licenciado está expressamente proibido de usar os Dados
consolidados como fator para estabelecer a qualificação de uma pessoa
para (a) crédito ou seguro a ser usado para fins pessoais, familiares ou
particulares, ou (b) para contratação; (ii) em não usar os Dados
consolidados para se envolver em práticas injustas ou enganosas; e
(iii) que cumprirá todas as leis aplicáveis no que diz respeito ao uso
dos Dados consolidados, nos termos deste instrumento.

.

..

1.3
O Licenciado também concorda que: (i) o uso dos dados do
provedor de dados TomTom North America, fornecidos como parte
dos Dados consolidados (“Dados da TomTom”) com um mapa que
não seja da TomTom, poderá resultar em aumento da variação entre o
local exibido no mapa e a localização fixa real; (ii) não fornecerá,
exibirá ou permitirá acesso a coordenadas de latitude e longitude dos
Dados da TomTom a terceiros; (iii) não utilizará os Dados da
TomTom para criar ou auxiliar na criação de um banco de dados de
dados geoespaciais com geometria de estradas e nomes de ruas,
atributos de roteamento que permitam a navegação assistida nessa
geometria de estradas ou latitude e longitude de endereços individuais
e faixas de números residenciais; e (iv) não utilizará os Dados da
TomTom para navegação a bordo ou por drone, ou em conexão com
sistemas, dispositivos, produtos ou serviços de alto risco fundamentais
para a saúde e segurança ou proteção de pessoas e propriedades.

1.4
Licensee may use data from the data provider Experian
Marketing Solutions that is provided as part of the Syndicated Data
(“Experian Data”) to Match Licensee Customer data to Experian Data
for internal analytics use only, which shall include research, Customer
analysis, Customer profiling, Customer segmentation, Direct

1.4
O Licenciado poderá utilizar os dados do provedor de dados
Experian Marketing Solutions, fornecidos como parte dos Dados
consolidados (“Dados da Experian”), somente para comparar os dados
do Cliente licenciado com os Dados da Experian e para uso em
análises internas, o que incluirá pesquisas, análises de Clientes,

1.3
Licensee also agrees (i) use of data from the data provider
TomTom North America that is provided as part of the Syndicated
Data (“TomTom Data”) with a non-TomTom map may result in
increased variance between the location displayed on the map and
ground truth location; (ii) it shall not provide, display or allow access
to actual numerical latitude and longitude coordinates from TomTom
Data to any third parties; (iii) it shall not use the TomTom Data to
create or assist in the creation of a database of geospatial data with
road geometry and street names, routing attributes that enable turn-byturn navigation on such road geometry, or latitude and longitude of
individual addresses and house number ranges; and (iv) it shall not use
TomTom Data for in-flight or drone navigation or in connection with
any high risk systems, devices, products or services that are critical to
the health and safety or security of people and property.
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Marketing campaigns to Customers (for internal analytics purposes
only), reporting (including media planning reports), and Modeling.
Licensee may not use the Experian Data for tactical Direct Marketing
campaign execution based on Customer name and address or
telephone number variables from the Experian Data. For the purposes
of this Section 1.4, (i) “Customer” means a consumer: (a) who has
voluntarily provided Licensee with contact information that may
include any of name and address, email address, or telephone number;
(b) engaged in a monetary transaction with Licensee; (c) whose name
and address, email address, or telephone number is owned by
Licensee; or (d) whose name and address, email address, or telephone
number is leased, licensed or rented by Licensee and used for internal
analytics purposes only and not for prospecting purposes; (ii) “Direct
Marketing” means contacting (e.g., via mail, telephone or email) an
audience using individual name and address, email or telephone
variables; (iii) “Match” means by matching Licensee Customer data
to Experian Data by means of a Customer name and address or
telephone match within the Experian Data; and (iv) “Modeling” means
an algorithm derived in whole or in part from Experian Data that is
predictive of certain consumer behaviors. Experian Data that is used
for data appending shall be restricted to a direct match of either name
and address, or telephone number off of the Licensee’s customer
database.

Criação de perfis de cliente, Segmentação de clientes e campanhas de
Marketing direto para Clientes (somente para fins de análise interna),
relatórios (inclusive relatórios de planejamento de mídia) e
Modelagem. O Licenciado não poderá utilizar os Dados da Experian
para execução tática de campanhas de Marketing direto, com base em
variáveis de nome e endereço ou número de telefone do Cliente
contidas nos Dados da Experian. Para os fins desta seção 1.4:
(i) “Cliente” refere-se a um consumidor (a) que tenha fornecido
voluntariamente, ao Licenciado, informações de contato que possam
incluir nome e endereço, e-mail ou número de telefone; (b) envolvido
em uma operação monetária com o Licenciado; (c) cujo nome e
endereço, e-mail ou número de telefone seja de propriedade do
Licenciado; ou (d) cujo nome e endereço, e-mail ou número de
telefone sejam arrendados, licenciados ou alugados pelo Licenciado e
utilizados somente para fins de análise interna, não para fins de
prospecção; (ii) “Marketing direto” refere-se a entrar em contato (por
exemplo: por correio, telefone ou e-mail) com um público-alvo usando
variáveis de nome e endereço, e-mail ou telefone individual;
(iii) “Correspondência” refere-se a combinar os dados do Cliente
licenciado com os Dados da Experian por meio de uma
correspondência de nome e endereço ou número de telefone do Cliente
contido nos Dados da Experian; e (iv) “Modelagem” refere-se a um
algoritmo derivado, no todo ou em parte, dos Dados da Experian, o
qual pode prever certos comportamentos do consumidor. Os Dados da
Experian utilizados para anexar dados serão restritos a uma
correspondência direta de nome e endereço ou número de telefone
contidos no banco de dados de clientes do Licenciado.

1.5
Licensee shall maintain appropriate security measures at
least equivalent to those normally used by Licensee with respect to
licensed software and data products, provided such measures provide
at least a reasonable degree of care, to prevent the accidental or
otherwise unauthorized access to or use, modification or disclosure of
the Syndicated Data. Licensee shall not permit unauthorized copying
of the Syndicated Data, use the Syndicated Data to provide
competitive information about Data Providers to third-parties, nor
export or download the Syndicated Data on a stand-alone basis out of
the Alteryx proprietary format in which it was provided to Licensee
by Alteryx. Syndicated Data may only be used in connection with the
Licensed Product with which such data has been provided or in which
such data has been incorporated and embedded and may not be directly
accessed by any personnel of Licensee that is not an Authorized User
of such Licensed Product, regardless of whether such personnel has
access to other Licensed Products. Any results or output must include
the applicable attribution as described at http://www.alteryx.com/datacopyright-guidelines. Data Providers may request certification that
Licensee’s use of the Syndicated Data is in compliance with the terms
herein and Licensee agrees to comply with any such request.

1.5
O Licenciado manterá medidas de segurança adequadas, no
mínimo, equivalentes às normalmente utilizadas pelo Licenciado no
que diz respeito a softwares licenciados e produtos de dados,
considerando que essas medidas tenham, no mínimo, um grau
razoável de cuidado, a fim de evitar o acesso ou uso acidental ou não
autorizado dos Dados consolidados. O Licenciado não permitirá a
cópia não autorizada dos Dados consolidados, não usará os Dados
consolidados para fornecer informações competitivas sobre
Provedores de dados a terceiros, e não exportará nem baixará os Dados
consolidados de forma independente e que não esteja de acordo com
o formato exclusivo da Alteryx, segundo o qual foram fornecidos ao
Licenciado pela Alteryx. Os Dados consolidados poderão ser
utilizados somente em conexão com o Produto licenciado para o qual
os dados tenham sido fornecidos ou ao qual os dados tenham sido
incorporados, e não poderão ser acessados diretamente por nenhum
funcionário do Licenciado que não seja um Usuário autorizado para o
Produto licenciado, independentemente deste Usuário ter acesso ou
não a outros Produtos licenciados. Qualquer resultado ou informações
decorrentes precisam incluir a atribuição aplicável, conforme previsto
em http://www.alteryx.com/data-copyright-guidelines. Os Provedores
de dados poderão solicitar a certificação de que o uso dos Dados
consolidados pelo Licenciado está em conformidade com os termos
deste instrumento, e o Licenciado concorda em cumprir qualquer
solicitação deste tipo.

1.6
Alteryx and Data Providers make no representations or
warranties of any kind with respect to the accuracy, completeness,
timeliness, merchantability or fitness for a particular purpose of the
Syndicated Data or of the media on which the Syndicated Data is
provided; expressly disclaim all warranties, express or implied; and
provide the Syndicated Data on an “as is” basis. Licensee shall
indemnify, defend and hold harmless Alteryx and Data Providers from
any claim, damages or loss arising out of or relating to Licensee’s use
of the Syndicated Data in violation of the Agreement. Neither Alteryx
nor the Data Providers will be liable for any loss, damage or injury
whatsoever, or for special, incidental, indirect, consequential or
exemplary damages, related to the Syndicated Data, regardless of the
form of the claim or whether the party was advised of the possibility
of such damages.

1.6
A Alteryx e os Provedores de dados não oferecem
declarações ou garantias de qualquer tipo no que diz respeito à
exatidão, integridade, pontualidade, comercialização ou adequação
para um determinado fim dos Dados consolidados ou da mídia na qual
os Dados consolidados são fornecidos; expressamente isentam-se de
todas as garantias, expressas ou implícitas; e fornecem os Dados
consolidados “como estão”. O Licenciado indenizará, defenderá e
isentará a Alteryx e os Provedores de dados de qualquer reivindicação,
dano ou perda decorrente ou relacionada ao uso dos Dados
consolidados pelo Licenciado em violação ao Contrato. Nem a Alteryx
nem os Provedores de dados serão responsáveis por qualquer perda,
dano ou lesão, ou por danos especiais, incidentais, indiretos,
consequenciais ou exemplares relacionados aos Dados consolidados,
independentemente do tipo da reivindicação ou se a parte tenha sido
avisada da possibilidade dos referidos danos.
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1.7
If Licensee is an agency, department, or other entity of the
United States Government, or funded in whole or in part by the United
States Government, then use, duplication, reproduction, release,
modification, disclosure or transfer of the Syndicated Data is restricted
in accordance with the LIMITED or RESTRICTED rights as
described in any applicable DFARS or FAR. In case of conflict
between any of the FAR and/or DFARS that may apply to the
Syndicated Data, the construction that provides greater limitations on
the Government’s rights shall control. Contractor/manufacturer of the
TomTom Data is TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street,
Lebanon, NH 03766-1445. Phone: 603.643.0330. The TomTom Data
are © 2006-2018 by TomTom. ALL RIGHTS RESERVED. For
purpose of any public disclosure provision under any federal, state or
local law, it is agreed that the Syndicated Data is a trade secret and a
proprietary commercial product and not subject to disclosure. If
Licensee is an agency, department, or other entity of any State
government, the United States Government or any other public entity
or funded in whole or in part by the United States Government, then
Licensee hereby agrees to protect the Syndicated Data from public
disclosure and to consider the Syndicated Data exempt from any
statute, law, regulation, or code, including any Sunshine Act, Public
Records Act, Freedom of Information Act, or equivalent, which
permits public access and/or reproduction or use of the Syndicated
Data. In the event, that such exemption is challenged under any such
laws, this agreement shall be considered breached and any and all right
to retain any copies or to use the Syndicated Data shall be terminated
and considered immediately null and void. Any copies of the
Syndicated Data held by Licensee shall immediately be destroyed. If
any court of competent jurisdiction considers this clause void and
unenforceable, in whole or in part, for any reason, this Agreement
shall be considered terminated and null and void, in its entirety, and
any and all copies of the Syndicated Data shall immediately be
destroyed.
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1.7
Se o Licenciado for uma agência, departamento ou outra
entidade do Governo dos Estados Unidos, ou caso seja financiado, no
todo ou em parte, pelo Governo dos Estados Unidos, o uso,
duplicação, reprodução, liberação, modificação, divulgação ou
transferência dos Dados consolidados se restringirá de acordo com os
direitos LIMITADOS ou RESTRITOS, conforme descrito no
Suplemento do Regulamento de Aquisição Federal para a Defesa
(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) ou
Regulamento de Aquisição Federal (Federal Acquisition Regulation,
FAR) aplicável. Em caso de conflito entre qualquer FAR e/ou DFARS
que possa se aplicar aos Dados consolidados, a redação que oferecer
mais restrições sobre os direitos do Governo prevalecerá. O prestador
de serviços/fabricante dos Dados da TomTom é a TomTom North
America, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon, NH 03766-1445, EUA.
Telefone: +1 (603) 643-0330. Os Dados da TomTom são protegidos
pelos direitos autorais © 2006-2018 da TomTom. TODOS OS
DIREITOS RESERVADOS. Para os fins de qualquer disposição de
divulgação pública nos termos de qualquer lei federal, estadual ou
municipal, fica acordado que os Dados consolidados são um segredo
comercial e um produto comercial de propriedade exclusiva, não
sujeitos a divulgação. Se o Licenciado for uma agência, departamento
ou outra entidade de qualquer governo estadual, do governo dos
Estados Unidos ou qualquer outra entidade pública ou financiada, no
todo ou em parte, pelo governo dos Estados Unidos, o Licenciado
concordará em proteger os Dados consolidados da divulgação pública
e considerará os Dados consolidados isentos de qualquer estatuto, lei,
regulamento ou código, inclusive Leis de acesso a informações
públicas, Leis de registros públicos, Leis de liberdade da informação
ou equivalente, que permitam o acesso público e/ou reprodução ou uso
dos Dados consolidados. Caso uma isenção seja contestada nos termos
de qualquer lei, este contrato será considerado violado e todo e
qualquer direito de preservar cópias ou usar os Dados consolidados
será rescindido imediatamente e considerado nulo e sem efeito. Todas
as cópias dos Dados consolidados mantidos pelo Licenciado serão
imediatamente destruídas. Se qualquer tribunal de jurisdição
competente considerar esta cláusula nula e inexequível, no todo ou em
parte, por qualquer motivo, este Contrato será considerado rescindido,
nulo e sem efeito em sua totalidade, e toda e qualquer cópia dos Dados
consolidados será imediatamente destruída pelo Licenciado.
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