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ANEXO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA VMWARE 

Ú ltima atualização: 16 de junho de 2022 

Este Anexo de Serviços Profissionais aos Termos Gerais será aplicável se o Cliente adquirir Serviços Profissionais. 

1. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. A VMware fornecerá os Serviços Profissionais conforme descrito na SOW.  

2. PROCESSO. 

2.1. Solicitação de alteração do projeto. Qualquer uma das partes pode solicitar uma modificação nos Entregáveis 
acordados ou uma disposição material da SOW submetendo uma solicitação de alteração de projeto (“PCR”) para a 
outra parte. As partes executarão a PCR se for mutuamente aceitável. A VMware não poderá se recusar a aceitar 
uma PCR iniciada pelo Cliente se o Cliente concordar em arcar com os impactos no preço e no cronograma. Se as 
Partes não chegarem a um acordo dentro de 5 (cinco) dias úteis após o envio da PCR, então a Parte requerente 
poderá retirar a PCR ou rescindir a SOW. Se a SOW for rescindida, o Cliente deverá pagar pelos Entregáveis entregues, 
os Serviços Profissionais realizados e todas as despesas não reembolsáveis incorridas pela VMware (por exemplo, 
passagem aérea). 

2.2. Atrasos do Cliente. A execução dos Serviços Profissionais da VMware depende da entrega em tempo hábil pelo 
Cliente dos Materiais obrigatórios do Cliente.  

2.3. Cancelamento ou reagendamento. O Cliente deve notificar pelo menos 10 dias úteis antes do início dos Serviços 
Profissionais para reagendar ou cancelar uma SOW. Se o Cliente reagendar ou cancelar uma SOW, o Cliente deverá 
pagar todas as despesas não reembolsáveis incorridas pela VMware. 

2.4. Pagamentos atrasados. A VMware pode suspender a execução dos Serviços Profissionais enquanto exista qualquer 
atraso no pagamento. 

2.5. Conclusão. A VMware fornecerá ao Cliente um formulário de conclusão de etapas ou um quadro de horários para 
os Serviços Profissionais concluídos. O cliente tem 10 dias úteis para aprovar formulários de conclusão de etapas ou 
planilhas de horários. A menos que o Cliente forneça uma notificação por escrito à VMware de que os Serviços 
Profissionais não estejam substancialmente em conformidade com a SOW no prazo de 10 dias úteis, os Serviços 
Profissionais e Entregáveis serão considerados aceitos. 

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

3.1. Propriedade. Além dos Materiais Retidos da VMware, o Cliente terá os direitos autorais da parte dos Entregáveis 
que consiste unicamente em relatórios escritos, análises e outros documentos de trabalho, sujeito ao pagamento 
integral pelo Cliente de todos os valores devidos no âmbito da SOW e os direitos da VMware na propriedade 
intelectual subjacente incorporados nos Entregáveis. O Cliente não pode revender ou distribuir os Entregáveis a 
qualquer terceiros. 

3.2. Materiais Retidos da VMware. A VMware concede ao Cliente uma licença não exclusiva, intransferível, mundial e 
perpétua para usar e copiar os Materiais Retidos da VMware apenas para as operações comerciais internas do 
Cliente. Os Agentes Terceiros podem usar os Entregáveis apenas para benefício do Cliente. A licença concedida nesta 
seção 3.2 não se aplica a Software, Serviços em Nuvem ou quaisquer produtos licenciados em um acordo separado. 

3.3. Materiais do Cliente. O Cliente concede à VMware um direito não exclusivo e intransferível de usar os Materiais do 
Cliente exclusivamente em benefício do Cliente na execução dos Serviços Profissionais. O Cliente garante que tem 
direitos suficientes sobre seus Materiais para permitir que a VMware execute os Serviços Profissionais de forma 
legal. 

4. NÃO SOLICITAÇÃO. Durante o prazo da SOW e por seis meses após, nenhuma das partes ofertará emprego aos 
funcionários ou contratados da outra parte que estiveram envolvidos na execução no âmbito da SOW. Qualquer 
solicitação pública não direcionada especificamente a uma pessoa não significa uma solicitação para os fins desta 
disposição. Esta disposição não se destina a limitar o direito de uma pessoa de mudar de emprego. 

5. RECONHECIMENTO. Os Serviços Profissionais não incluem produção, modificação ou personalização significativa do 
Software. 

6. DEFINIÇÕ ES 
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Materiais do Cliente significa quaisquer materiais fornecidos à VMware pelo Cliente em relação aos Serviços 
Profissionais. 

Materiais Retidos da VMware significa: (a) materiais desenvolvidos ou obtidos pela ou para a VMware 
independentemente de quaisquer Serviços Profissionais; (b) subconjuntos ou módulos de Entregáveis que, por si só, 
fornecem informações técnicas genéricas não exclusivas do negócio do Cliente; e (c) scripts, códigos e modelos que 
a VMware desenvolve enquanto executa quaisquer Serviços Profissionais.  


