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Autodesk
CONTRATO DE LICENÿA E SERVIÿOS
LEIA CUIDADOSAMENTE: A AUTODESK LICENCIA ESTE SOFTWARE E OUTROS MATERIAIS
LICENCIADOS A VOCE SOMENTE MEDIANTE A ACEITAÿAO DE TODOS OS TERMOS CONTIDOS OU
MENCIONADOS NESTE CONTRATO.
AO selecionar o botSo "EU Aceito" ("I Accept") ou outro botao ou mecanismo criado
para manifestar sua aceitaÿao quanto aos termos de uma c6pia eletr6nica deste
contrato, ou mediante instalaÿ8o, download, acesso, c6pia ou uso de todo ou parte

dos Materiais da Autodesk, (i) vocÿ aceita este Contrato em nome da entidade pela
qual vocÿ esta autorizado a agir (por exemplo, seu empregador) e reconhece que tal
entidade esta legalmente vinculada por este contrato (e, portanto, vocÿ concorda em
agir de acordo com este Contrato) ou, se nÿo houver entidade alguma, vocÿ aceita
este acordo em home pr6prio como pessoa fisica e reconhece que estÿ legalmente

vinculado por este Acordo, e (ii) vocÿ declara e garante que tem direito, poder e
autoridade para agir em nome da entidade e vincula-la (se houver) ou vincular a si
mesmo, vocÿ nao poderÿ aceitar este Contrato em nome de outra pessoa juridica, salvo
se for dela empregado ou representante, com poderes para agir em seu nome.
se o Licenciado nao estiver disposto a aceitar este contrato, ou se vocÿ nÿo tiver

direito, poder e autoridade para agir em nome de uma entidade e vinculÿ-la ou (se
houver tal entidade) ou nÿo puder vincular a si pr6prio como pessoa fisica, (a) NAO
SELECIONE O BOTAO "EU ACEITO" ("I ACCEPT") NEM CLIQUE EM QUALQUER BOTAO OU OUTROS
MECANISMOS CRIADOS PARA DECLARAR SUA CONCORDANCIA, E NAO INSTALEÿ BAIXE, ACESSE OU
DE OUTRA FORMA COPIE OU USE TODA OU PARTE DOS MATERIAIS AUTODESK; E (b) DENTRO DE 30
(TRINTA) DIAS DA DATA DA AQUISIÿAO DE MATERIAIS DA AUTODESK, O LICENCIADO PODERA
DEVOLVER TAIS MATERIAIS DA AUTODESK (INCLUINDO TODAS AS COPIAS) PARA A ENTIDADE DA
QUAL OS MESMO5 FORAM ADQUIRIDOS OU TERA DIREITO A UM REEMBOLSO DOS VALORES DE
LICENÿA APLICAVEIS PAGOS PELO LICENCIADO
AS palavras "Autodesk", "Contrato e Licenciado" e outros termos em mai6sculas

usados neste contrato sao termos por ele definidos. Tais definig6es podem ser
encontradas no Anexo A (caso tais termos nÿo sejam definidos no corpo principal do
contrato).
1.
Licenga

1.1
outorga de Licenga. sujeita e condicionada ao cumprimento continuo deste
contrato pelo Licenciado e ao pagamento dos valores aplicÿveis, a Autodesk concede
ao Licenciado uma licenga nao exclusiva, nao sublicenciavel, intransferivel e
limitada para Instalar e Acessar os Materiais Licenciados, em cada caso somente (a)
no Territ6rio; (b) dentro do escopo do Tipo de Licenga e N6mero Permitido
especificado na Identificagao aplicÿvel de Licenga; e (c), em conformidade com os
outros termos deste Contrato. vÿrios Tipos de Licenga estÿo descritos no Anexo B.

Nos casos em que a Identificaÿo de Licenÿa nÿo especificar um Tipo de Licenÿa ou
Numero Permitido, ou nao houver nenhuma Identificaÿao de Licenÿa, o Tipo de Licenÿa
e o N6mero Permitido tomados como padrao serao, respectivamente, a Licenÿa de

Avaliaÿo e um (1).
1.2

upgrades e Vers6es Antigas.
1.2.1
Efeitos de Upgrades. Sea Autodesk ou um Revendedor fornecer ao

Licenciado um upgrade para outros Materiais Licenciados previamente licenciados para
o Licenciado, esses Materiais Licenciados e quaisquer outros Materiais da Autodesk
relacionados serÿo, a partir de entÿo, considerados como uma "Versÿo Anterior".
Exceto como definido na clÿusula 1.2.2 (Exceÿao para Licenciados por Assinatura), a
concessÿo de licenÿas e outros direitos em relaÿao a qualquer Versÿo Anterior

terminarÿ cento e vinte (120) dias ap6s a instalaÿo do Upgrade. Dentro desse
periodo de cento e vinte (120) dias, exceto conforme estabelecido na clÿusula 1.2.2
(Exceÿao para Licenciados por Assinatura), (a) o Licenciado deve deixar de usar
qualquer Versÿo Anterior e Desinstalar todas as c6pias da Versao Anterior, e (b) ao
tÿrmino desse pergodo, essa versÿo Anterior deixarÿ de constituir os Materiais

Licenciados para ser considerada Materiais Excluidos e o Licenciado nao mais terÿ
disposiÿo uma licenÿa para tal Versÿo Anterior. Sea Autodesk solicitar, o

Licenciado se compromete a destruir ou devolver todas as c6pias de Vers6es
Anteriores ÿ Autodesk ou ao Revendedor do qual o Licenciado adquiriu tais c6pias. A
Autodesk reserva a si o direito de exigir que o Licenciado apresente prova
suficiente de que todas as c6pias de qualquer Versÿo Anterior tenham sido
Desinstaladas e, sea Autodesk assim solicitar, serao destruidas ou devolvidas
Autodesk ou ao Revendedor do qual o Licenciado as adquiriu.
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Exceÿo para Licenciados por Assinatura. Os direitos de rescisÿo

com relaÿo a vers6es Anteriores descritos na clÿusula 1.2.1 (Efeitos de Upgrades)
podem nÿo se aplicar ao Licenciado se - e na medida em que - (a) o Licenciado tiver
uma Assinatura e os Termos do Programa de Assinatura autorizarem o Licenciado a

reter tais Vers6es Anteriores; ou (b) de outra forma for autorizado pot escrito pela
Autodesk.

1.3

Termos Adicionais. Os Materiais Licenciados (ou partes dos mesmos) podem

estar sujeitos a termos (por exemplo, termos acompanhando tais Materiais Licenciados
ou disponibilizados em conexÿo com o pedido, instalaÿo, download, acesso, uso ou

c6pia de tais Materiais Licenciados) que sÿo adicionais ou diferentes dos termos
estabelecidos neste Contrato, e o Licenciado concorda em cumprir tais termos.
1.4
Outros Materiais. Sea Autodesk fornecer ou disponibilizar ao Licenciado
qualsquer materiais adicionais associados com os Materiais Licenciados, incluindo
quaisquer correÿ6es, patches, pacotes de serviÿo (service packs), atualizaÿ6es ou

upgrades, ou novas vers6es, dos Materiais Licenciados (incluindo Upgrades) ou de
quaisquer Materiais Complementares ou Documentaÿo de usuÿrio para os Materiais

Licenciados, (a) tais materiais adicionais podem incluir ou estar sujeitos a outros
termos, como complementaÿ8o ou mesmo diferentes dos termos estabelecidos no presente
contrato (incluindo, sem limitaÿo, valores, termos de licenÿa ou restriÿ6es de uso

adicionais ou diferentes), e o Licenciado concorda em cumprir tais termos, ou (b) se
nÿo houver outros termos para tais materiais adicionais, eles (salvo disposiÿo em

contrÿrio na clÿusula 1.2 (Upgrades e Vers6es Anteriores)) estÿo sujeitos aos mesmos
termos (incluindo, sem limitaÿo, as licenÿas, o Tipo de Licenÿa aplicÿvel e o
N6mero Permitido, e outros termos deste contrato) que os Materials Licenciados a que
tais materiais adicionais se aplicam. Em nenhum caso o disposto acima resultarÿ em
quaisquer direitos com relaÿo a Materiais Excluidos.

1.5
Usuÿrios Autorizados. 0 Licenciado pode permitir que os Materiais
Licenciados sejam Instalados e/ou Acessados somente pelo Pessoal do Licenciado
(salvo disposiÿo em contrÿrio designada no Tipo de Licenÿa aplicÿvel), e qualquer
Instalaÿo ou Acesso estarÿ sujeito a outras exigÿncias impostas ÿor este Contrato e

o Tip? de Licenÿa e Nÿmero Permitido aplicÿveis. 0 Licenciado sera responsÿvel pelo
cumprlmento do presente Contrato pelo Pessoal do Licenciado e quaisquer outras
pessoas que possam ter acesso aos Materiais da Autodesk atravÿs do Licenciado

(esteja ou nÿo tal Acesso autorizado pela Autodesk ou dentro do escopo do Tipo de
Licenÿa e N6mero Permitido aplicÿveis).
1.6
Materiais Licenciados de Terceiros. Os Materiais da Autodesk podem incluir
ou ser acompanhados por software, dados ou outros materiais de terceiros que estejam

sujeitos e sejam fornecidos de acordo com termos adicionais ou diferentes daqueles
estabelecidos neste Contrato. Tais condiÿ6es podem ser incluidas ou referenciadas no
software ou com ele, em dados ou em outros materiais de terceiros (por exemplo, na

caixa "sobre") ou em uma pagina da web especificada pela Autodesk (cuja URL pode ser
obtida no site da Autodesk ou mediante pedido para a Autodesk). O Licenciado
concorda em cumprir tais termos. AlUm disso, o Licenciado serÿ o 6nico responsÿvel
pela obtenÿo e cumprimento de quaisquer licenÿas que possam ser necessÿrlas para
usar o software, os dados ou outros materiais de terceiros que o Licenciado usar ou
obtiver para uso em conÿunto com os Materiais Licenciados. 0 Licenciado reconhece e

concorda que a Autodesk nÿo tem responsabilidade e nÿo faz declaraÿ6es ou garantias
relativas a software, dados ou outros materiais de terceiros ou ao uso pelo
Licenciado de software, dados ou outros materiais de terceiros.
1.7
Assinatura. A Autodesk pode oferecer e o Licenciado pode optar por adquirir

Assinaturas para os Materiais Licenciados que forem a ele licenciados no ÿmbito do
presente contrato (e tais Assinaturas podem incluir direitos adicionais ou
diferentes daqueles estabelecidos no presente Contrato). Quaisquer Assinaturas estÿo
sujeitas aos respectivos termos da Autodesk para tal, cujos termos sÿo estabelecidos
nos Termos de Programas de Assinatura aplicÿveis. O Licenciado concorda que se ele
pedir, aceitar, ou fizer uso de qualquer Assinatura ficarÿ obrigado por esses
termos, conforme eles possam ser modificados de tempos em tempos, de acordo com os

Termos de Programa de Assinatura aplicÿveis (e tais termos, conforme modificados de
tempos em tempos, sÿo uma parte e sÿo incorporados por referÿncia ao presente
Contrato) e o Licenciado concorda em cumprir tais termos. 0 Licenciado reconhece que
a Autodesk pode exigir uma maior aceitaÿo de tais termos como condiÿo para o
fornecimento de Assinaturas.
1.8
Serviÿos. A Autodesk pode fornecer, e o Licenciado pode optar por receber ou
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se beneficiar de determinados Serviÿos de tempos em tempos. Quaisquer Serviÿos estao
sujeitos aos respectivos termos da Autodesk que constam dos Termos dos servlÿos, o

Licenciado concorda que se ele pedir, aceitar ou fizer uso de quaisquer Serv1ÿos,
ficara obrigado por esses termos, conforme eles possam ser modificados de tempos em

tempos, de acordo com os Termos de serviÿos aplicaveis (e tais termos, conforme
modificados de tempos em tempos, fazem parte e sÿo incorporados por referdncia ao
presente Contrato) e o Licenciado concorda em cumprir tais termos, o Licenciado

reconhece que a Autodesk pode exigir uma aceitaÿao maior de tais termos como
condiÿo para a prestaÿo de Serv1ÿos.

1.9
c6pia de Arquivo. A licenÿa do Licenciado sob a clausula 1.1 (Outorga de
Licenÿa) inclui o direito de fazer uma 6nica c6pia de arquivo dos Materiais
Licenciados no Territdrio, sendo estabelecido que (a) a limitaÿao de uma 6nica c6pia
nao se aplica as c6pias feitas como parte incidental de uma rotina de backup de todo
o sistema de computaÿo do Licenciado em que os Materials Licenciados estÿo

instalados em conformidade com este contrato, quando tal backup incluir a realizaÿo
de c6pias de substancialmente todos os outros softwares em tal sistema de

computador, e (b) qualquer c6pia de arquivo somente pode ser Acessada ou Instalada
(alUm de um meio de armazenamento de backup a partir do qual os Materiais
Licenciados nÿo podem ser Acessados) quando e enquanto a cdpia primÿria dos
Materiais Licenciados estiver inacessivel e inoperante, c6pias dos Materiais
Licenciados que estiverem instaladas em excesso em relaÿo ao Ndmero Permitido, a
qualquer momento, enquanto a cdpia primÿria dos Materials Licenciados tambdm estiver
Acessivel nÿo sao "c6pias de arquivo", conforme permitido nos termos desta clausula

1.9 (c6pia de Arquivo).
1.10
Natureza das Licenÿas. O Licenciado reconhece e concorda que quando o
Licenciado adquire uma licenÿa para Materiais Licenciados, uma Assinatura ou

Servi?os, a aquisiÿao do Licenciado nÿo ÿ dependente da entrega de quaisquer funÿdes
ou funcionalidades futuras nem estÿ sujeita a quaisquer comentÿrios p6blicos ou
outros (orais, escritos ou de outra forma) feitos pela Autodesk com relaÿo a

funÿdes ou funcionalidades futuras.
1.11

APIS. 0 Licenciado reconhece e concorda que qualquer Informaÿo e Materiais

de Desenvolvimento de API (sÿalvo indicaÿo em contrario por parte da Autodesk em
termos adicionais ou diferentes associados a tal Informaÿao ou Desenvolvimento de
Materiais de API) (a) sao confidenciais e de propriedade da Autodesk, (b) nÿo podem
ser distribuidos, divulgados ou fornecidos a terceiros, (c) s6 podem ser utilizados
internamente e apenas em conjunto e para o uso pr6prio interno e autorizado do

Licenciado dos Materiais Licenciados aos quais a Informaÿo e o Desenvolvimento de
Materials de API se relacionam, tais como o desenvolvimento e suporte de
aplicativos, m6dulos e componentes para operar em tais Materiais Licenciados ou com

eles, e (d) s6 podem ser instalados no(s) mesmo(s) computador(es) em que tais
Materiais Licenciados estSo autorizados a serem instalados. Nÿo obstante o disposto
acima ou na clÿusula 3 deste Contrato ("Todos os direitos reservados"), se o

Licenciado desenvolver qualquer desses aplicativos, m6dulos e componentes em
conformidade com este Contrato, nada neste Contrato proibira o Licenciado de usar
tais aplicativos, m6dulos e componentes (e portar esses aplicativos, m6dulos e

componentes) com outros software e hardware (incluindo software e hardware de
terceiros), se tais aplicativos, m6dulos e componentes (i) nao incorporarem ou
representarem qualquer Desenvolvimento de Materiais ou outros Materiais da Autodesk

(exceto a Informaÿo API que foi usada no desenvolvimento deles nos termos deste
contrato) e ÿii) nao divulgar a Informaÿao API. Para os fins desta clÿusula 1.11
(APIs), (A) Informaÿao API significa as informaÿdes de interface de programaÿao de
aplicativos padrÿo ("API") geralmente fornecidas pela Autodesk para licenciados dos
Materiais Licenciados que especifiquem os requisitos de interface (por exemplo, para
acessar ou utilizar as funÿdes) do software incluido em tais Materiais Licenciados e
(B) "Desenvolvimento de Materiais" siÿnifica os SDKS e outros kits de ferramentas,
bibliotecas, scripts, c6digo de referencia ou amostra, materiais de desenvolvimento

semelhantes incluidos nos Materiais Licenciados. Informaÿdes API nÿo incluem a
implementaÿo de tal informaÿao de interface, qualquer Desenvolvimento de Materiais,
ou quaisquer outros software, m6dulos ou componentes.

2.

Limitaÿdes/Proibiÿdes de Licenÿa

2.1

Limitaÿdes e Exclusdes.
2.1.1
Licenÿas NÿO Outorgadas/Atividades Nÿo autorizadas. As partes
reconhecem e concordam que, nao obstante qualquer disposiÿao em contrÿrio no
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presente Contrato, nenhuma licenÿa ÿ concedlda (seja expressamente, tacitamente ou

de outra forma) no ÿmbito do presente Contrato (e o presente contrato exclui
expressamente qualquer direito) (a) para Materiais Excluldos, (b) para quaisquer
Materiais da Autodesk que o Licenciado nÿo tenha adquirido legalmente ou que o
Licenciado adquira em violaÿo ou de forma inconsistente com o contrato, (c) para
Instalaÿo ou Acesso aos Materiais Licenciados alum do termo de licenÿa aplicÿvel

(seja por um prazo fixo ou periodo de Assinatura) ou fora do ÿmbito do Tipo de
Licenÿa ou N6mero Permitido aplicÿveis, (d) para Instalaÿ8o dos Materiais
Licenciados em qualquer outro Computador alem de um computador de propriedade ou
osse e controlado pelo Licenciado, salvo se autorizado por escrito pelo Autodesk,
e) para distribuir, alugar, emprestar, locar, vender, sublicenciar, transferir ou

de outra forma fornecer toda ou qualquer parte dos Materiais da Autodesk para
qualquer pessoa ou entidade, exceto como expressamente previstos neste Contrato ou

como expressamente autorizado por escrito pela Autodesk, (f) para fornecer ou
disponibilizar quaisquer recursos ou funcionalidades dos Materiais da Autodesk para
qualquer pessoa ou entidade (que nÿo para o pr6prio Licenciado para os fins
revistos no Tipo de Licenÿa aplicÿvel), esteja ou nÿo em uma rede e em base
ospedada, (g) salvo se expressamente previsto com relaÿo a um determinado Tipo de
Licenÿa, para Instalar ou Acessar, ou permitir a Instalaÿo ou Acesso aos Materials
da Autodesk atravÿs da Internet ou da rede nÿo local, incluindo, sem limitaÿo, o
uso em conexÿo com uma rede de ÿrea ampla (wide area network - WAN), rede privada

virtual (VPN), virtualizaÿo, hospedagem de web, compartilhamento de tempo (time
sharing), bir6 de serviÿos, software como um serviÿoÿ na nuvem ou outro serviÿo ou
tecnologia, (h) para remover, alterar ou ocultar quaÿsquer avisos, etiquetas ou
marcas registradas nos Materiais da Autodesk, (i) para decompilar, desmontar ou

fazer engenharia reversa de Materiais da Autodesk, ou (j) para traduzir, adaptar,
organizar ou criar trabalhos derivados, ou de qualquer outra forma modificar os
Materiais da Autodesk para qualquer finalidade.
2.1.2
Materiais Licenciados como um Produto 0nico. os Materiais
Licenciados sÿo licenciados para o Licenciado como um produto 6nico e os componentes
aplicÿveis nÿo podem ser separados para Instalaÿo ou Acesso (e todos os componentes
devem ser Instalados e Acessados no mesmo computador, exceto quando autorizado por

escrito pela Autodesk).
2.1.3

Territ6rio. Salvo se autorizado por escrito pela Autodesk, as

licenÿas concedidas neste contrato sÿo concedidas apenas para o Territ6rio. Nada
neste Contrato permite que o Licenciado (incluindo, sem limitaÿo, o pessoal do
Licenciado, se for o caso) Instale ou Acesse os Materiais Licenciados fora do
Territ6rio.
2.1.4
Efeito do uso nÿo autorizado, o Licenciado nÿo participarÿ, e nÿo

vai permitir ou ajudar qualquer terceiro a participar de quaisguer usos ou
atividades proibidas (ou quaisquer usos ou atividades incompatlveis com as
limitaÿ6es descritas) nesta clÿusula 2.1 (Limitaÿ6es e exclus6es) (conjuntamente,
"USOS NÿO Autorizados"). Qualquer tal uso NÿO Autorizado e qualquer Instalaÿo ou
Acesso aos Materiais Licenciados previstos no presente Contrato fora do ÿmblto das

concess6es de licenÿa aplicÿveis (incluindo, sem limitaÿo, fora do Tipo de Licenÿa
e/ou NOmero Permitido aplicÿveis) ou de outra forma em desacordo com este Contrato
constitui ou resulta em violaÿo dos direitos de propriedade intelectual da
Autodesk, bem como uma violaÿo do presente contrato, o Licenciado prontamente
notificarÿ a Autodesk sobre tais usos Nÿo Autorizados ou a Instalaÿo ou Acesso nÿo
autorizados.
2.2

Fraude.

2.2.1

O Licenciado nÿo pode (i) usar qualquer equipamento, dispositivo,

software ou outros meios para (ou criados para) burlar ou remover qualquer forma de
proteÿo tÿcnica utilizada pela Autodesk em conexÿo com os Materiais da Autodesk, ou

(ii) Instalar ou Acessar os Materiais da Autodesk com qualquer c6digo do produto,
c6digo de autorizaÿo, n6mero de sÿrie ou outro dispositivo de proteÿo contra c6pia
nÿo fornecido diretamente pela Autodesk ou por meio de um revendedor, sem prejuizo
do disposto acima, o Licenciado nÿo poderÿ utilizar qualquer equipamento,

dispositivo, software ou outros meios para (ou criados para) burlar ou remover o
Gerenciador de Licenÿa Autodesk (License Manager) ou qualquer ferramenta ou medida

de proteÿo tÿcnica fornecida ou disponibilizada pela Autodesk para gerir, monitorar
ou controlar a Instalaÿo ou o Acesso aos Materiais da Autodesk.
2.2.2
O Licenciado nÿo pode usar qualquer equipamento, dispositivo,
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software ou outros meios para (ou criados para) burlar ou remover quaisquer

restriÿ6es de uso, ou habilitar qualquer funcionalidade desabilitada pela Autodesk,
em conexÿo com os Materiais Excluidos. O Licenciado nÿo ÿode burlar ou excluir

qualquer funcionalidade ou limitaÿ6es tÿcnicas dos Materlais da Autodesk para (ou
que sejam criados para) impedir ou inibir c6pias, Instalaÿo ou Acesso nÿo
autorizados aos Materiais Excluidos.
2.3
Exceÿ6es a Proibiÿ6es. As proibiÿ6es contidas neste contrato, incluindo, sem

limitaÿo, esta clÿusula 2 (Limitaÿ6es/Proibiÿ6es de Licenÿa), nÿo se aplicam na
medida em que as leis aplicÿveis Oncluindo, sem limitaÿo, leis implementando a
Diretiva 91/250 da comunidade Europeia, relativa ÿ proteÿ8o juridica dos programas
de computador e leis de outras jurisdiÿ6es relativas a assunto semelhante) nÿo
permitam que tais proibiÿ6es sejam cumpridas. AlUm disso, este contrato descreve
certos direitos legais, o Licenciado pode ter outros direitos sob as leis do Estado
ou pals onde os Materiais Licenciados sÿo adquiridos, e este Contrato nÿo muda os

direitos do Licenciado sob as leis de tal Estado ou pals, see na medida em que as
leis do Estado ou pais nÿo permitirem que este Contrato o faÿa. O Licenciado arcarÿ

com o 6nus da prova para demonstrar que a lei aplicÿvel nSo permite a aplicaÿo de
quaisquer proibiÿ6es ou nÿo permite que este Contrato altere direitos especlrlcos em
tal Estado ou pals.
3.
T0dos os direitos reservados

A Autodesk e seus licenciantes detÿm a titularidade e propriedade, e todos os outros
direitos com relaÿo aos Materiais da Autodesk, bem como sobre todas as respectivas

c6pias destes, incluindo, sem limitaÿo, quaisquer direitos autorais, marcas
comerciais, segredos comerciais, patentes e outros direitos de propriedade
intelectual, o Licenciado tem apenas as licenÿas limitadas concedidas com relaÿo
aos Materiais Licenciados expressamente previstas neste Contrato, e o Licenciado nÿo

tem outros direitos, implicitos ou de outra forma. O Licenciado reconhece e concorda
que os Materials da Autodesk sÿo licenciados, nÿo vendidos, e que os direitos para
Instalar e Acessar os Materiais Licenciados sÿo adquiridos somente sob a licenÿa da

Autodesk. A estrutura e organizaÿo do software incluido em Materiais da Autodesk,
qualquer c6digo fonte ou materials semelhantes relativos a tal software, qualquer

Informaÿo e Desenvolvimento de Materiais de API (tal como descrito na clÿusula 1.11
{APIS}), e gugisquer outros Materiais Licenciados identificados como confidenciais
ou proprietarlos sÿo segredos comerciais valiosos, e informaÿ6es confidenciais e

proprietÿrias da Autodesk e de seus fornecedores, e (a) nÿo podem ser distribuidos,
divulgados ou fornecidos a terceiros, e (b) podem ser usados apenas internamente e
somente em conjunto e para o pr6prio uso interno autorizado dos Materiais
Licenciados pelo Licenciado.
4.
Privacidade; uso de Informaÿo; conectividade
4.1
Privacidade e uso de Informaÿo. O Licenciado reconhece e concorda que o
Licenciado (e terceiros agindo em home do Licenciado) pode fornecer e que a Autodesk
e seus Revendedores (e terceiros agindo em nome da Autodesk e seus Revendedores)

podem obter certos dados e informaÿ6es com relaÿo ao Licenciado (incluindo, sem
limitaÿo, informaÿ6es pessoais) e de neg6cios do Licenciado em conexÿo com este

Contrato, incluindo, sem limitaÿo, informaÿ6es e dados fornecidos ou obtidos pela
Autodesk e seus Revendedores (ou terceiros em nome da Autodesk e seus Revendedores)
atravÿs do Formulÿrio de Informaÿ6es do cliente e de outra forma, em conexÿo com
pedidos, registro, ativaÿo, atualizaÿo, validaÿo de aquisiÿo de direito,

auditoria, monitoramento de Instalaÿo e Acesso aos Materiais da Autodesk,
Assinaturas e Serviÿos e gestÿo da relaÿo com o Licenciado. O Licenciado neste ato
permite que a Autodesk guarde, use, armazene e divulgue tais informaÿ6es e dados

(incluindo, sem limitaÿo, informaÿ6es pessoais, se existentes), em conformidade com
as politicas da Autodesk sobre privacidade e proteÿo de dados, sendo que tais
politicas podem ser atualizadas periodicamente - inclusive, sem quaisquer
limitaÿ6es, no que se refere ÿ Polÿtica de Privacidade da Autodesk, disponivel
atualmente em

http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy, semÿ
prejuizo do acima disposto, o Licenciado reconhece e concorda que (a) a Autodesk
pode, de tempos em tempos, impelir o Licenciado (e terceiros agindo em seu nome) a

demonstrar sua concordÿncia expressa com os termos da Politica de Privacidade da
Autodesk e/ou com o uso especifico de informaÿ6es e dados (inclusive, sem
limitaÿ6es, informaÿ6es pessoais); (b) a Autodesk poderÿ fornecer informaÿ6es e
dados, incluindo, sem limitaÿo, informaÿ6es e dados sobre o uso de Materÿais da
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Autodesk pelo Licenciado, Assinaturas e pedidos de suporte pelo Licenciado, para
afiliadas, Revendedores da Autodesk e outros terceiros, em conexÿo com o
fornecimento, a manutenÿo, a administraÿo ou o uso de Materiais Licenciados,
Assinatura ou Serviÿos0 ou em conexÿo coma aplicaÿo de quaisquer acordos relativos

a Materiais Licenciados, Assinatura ou Serviÿos; e (c) a Autodesk pode fazer
transferÿncias internacionais de tais informaÿ6es e dados, inclusive para

jurisdiÿ6es com leis de privacidade e proteÿo de dados que sejam menos protetoras
para o Licenciado do que a jurisdiÿo em que o Licenciado estÿ domiciliado, o
Licenciado reconhece e aceita que tais politicas podem ser periodicamente alteradas
pela Autodesk e que, com validade ap6s a publicaÿo no site da Autodesk ou outra
notificaÿo por escrito da Autodesk, o Licenciado estarÿ sujeito a tais mudanÿas.

4.2

Conectividade. Alguns Materiais Licenciados podem facilitar ou exigir o

acesso e uso pelo Licenciado de conte6dos e serviÿos que estÿo hospedados em sites
mantidos pela Autodesk ou por terceiros. Em alguns casos, tais conte6dos e serviÿos
podem parecer ser uma caracteristica ou funÿo dos Materiais Licenciados no
computador do Licenciado, ou uma extensÿo deles, apesar de hospedado em tais sites.

o acesso a tal conte0do ou serviÿos e o uso de Materiais Licenciados pode fazer com
que o Computador do Licenciado, sem aviso adicional, se conecte automaticamente
Internet (em base transit6ria, intermitente ou regular) para se comunicar com um
site da Autodesk ou de terceiros - por exemplo, para fins de fornecer ao Licenciado
informaÿ6es, recursos e funcionalidades adicionais ou para validar que os Materiais

Licenciados e/ou conteOdos ou serviÿos estejam sendo usados conforme permitido por
este Contrato ou outros termos aplicÿveis. Tal conectividade com os sites da

Autodesk e regida pelas politicas da Autodesk relativas ÿ privacidade e ÿ proteÿo
dos dados, conforme descritas na clÿusula 4 (Privacidade; uso de Informaÿo;
Conectividade). Tal conectividade para sites de terceiros ÿ regida pelos termos
(incluindo as isenÿ6es e avisos) encontrados em tais sites ou de outra forma
associados com o conteOdo ou serviÿos de terceiros. A Autodesk nÿo controla, endossa
ou se responsabiliza por qualquer conteQdo ou serviÿos de terceiros, e todos os
contatos entre o Licenciado e quaisquer terceiros, em conexÿo com tais conte6dos ou
serviÿos, incluindo, sem limitaÿo, as politicas de privacidade desse terceiro, o
uso de informaÿ6es pessoais, a entrega e o pagamento de bens e serviÿos, e quaisquer

outras condiÿ6es associadas a tais negociaÿ6es sÿo exclusivamente entre o Licenciado
e tal terceiro. A Autodesk pode a qualquer momento, por qualquer motivo, modificar

ou interromper a disponibilidade de 9ualquer conteQdo ou serviÿos de terceiros, o
acesso e o uso de determinados conteudos e serviÿos (quer da Autodesk ou de
terceiros) podem exigir o consentimento quanto a termos separados e/ou o pagamento

de valores adicionais.
5.
5.1

Garantia Limitada e Exclus6es
Garantia Limitada. A Autodesk garante que, a partir da data em que os

Materiais Licenciados sÿo entregues ao Licenciado e durante os 90 (noventa) dias
subsequentes ("Periodo de Garantia"), os Materiais Licenciados oferecerÿo os
recursos e funÿ6es geralmente descritos na parte de Documentaÿo d? usuÿrio dos

Materiais Licenciados. A responsabilidade total da Autodesk e o unlco remÿdio do
Licenciado durante o Periodo de Garantia ("Garantia Limitada") serÿ, segundo a

escolha da Autodesk, (i) a tentativa de corrigir ou solucionar erros, se existentes,
ou (ii) reembolsar os valores de licenÿa, sehouver, pagos pelo Licenciado e
rescindir este contrato ou a licenÿa especifica para os Materiais Licenciados. Esse
reembolso serÿ sujeito ÿ devoluÿo, durante o Periodo de Garantia, dos Materiais da

Autodesk, com uma c6pia da Identificaÿo de Licenÿa do Licenciado, para o escrit6rio
local da Autodesk do Licenciado ou para o Revendedor do qual o Licenciado adquiriu
os Materiais da Autodesk. A GARANTIA LIMITADA ESTABELECIDA NESTA CLAUSULA CONFERE AO
LICENCIADO DIREITOS LEGAIS ESPECIFICOS. O LICENCIADO PODE TER DIREITOS LEGAIS
ADICIONAIS SOB A LEI, QUE VARIAM DE JURISDIÿAO PAPA JURISDIÿAO. A AUTODESK NAO BUSCA
LIMITAR OS DIREITOS DE GARANTIA DO LICENCIADO EM QUALQUER EXTENSAO NAO PERMITIDA
PELA LEI.

5.2
Exclusÿo. EXCETO PELAS GARANTIAS LIMITADAS PREVISTAS NA CLAUSULA 5.1
(GARANTIA LIMITADA) E NA MAXIMA EXTENSAO PERMITIDA PELAS LEIS APLICAVEISÿ A AUTODESK
E SEUS FORNECEDORES NAO FAZEM, E O LICENCIADO NAO RECEBE, QUAISQUER GAPANTIAS,
DECLARAÿOES OU CONDIÿ0ES DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLICITAS (INCLUINDO, SEM
LIMITAÿAO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÿAO PARA UM
PROPOSITO ESPECIFICO, NAO VIOLAÿAO, GARANTIAS DE OUTRA FORMA IMPLICITAS ADVINDAS DA
LEI OU DO CURSO DAS NEGOCIAÿOES OU DE COSTUMES DO MERCADO), COM RELAÿAO A QUAISQUER
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MATERIAIS DA AUTODESK, ASSINATURAS OU SERVIÿOS (POR MEIO DE ASSINATURA OU DE OUTRA
FORMA). QUAISQUER DECLARAÿOES OU AFIRMAÿOES SOBRE OS MATERIAIS, ASSINATURAS OU
SERVIÿOS DA AUTODESK E SEUS RECURSOS E FUNCIONALIDADES NOS MATERIAIS LICENCIADOS OU
EM QUALQUER COMUNICAÿAO COM O LICENCIADO SAO PARA INFORMAÿAO APENAS, E NAO CONSTITUEM GARANTIA, DECLARAÿAO OU CONDIÿAO. SEM LIMITAÿAO DO ACIMA, A AUTODESK NAO
GARANTE: (a) QUE A OPERAÿAO OU PRODUÿAO DOS MATERIAIS OU SERVIÿOS LICENCIADOS SERA
ININTERRUPTA, LIVRE DE ERROS, SEGURA, EXATA, CONFIAVEL OU COMPLETA, SEJA OU NAO SOB
ASSINATURA OU SUPORTE PELA AUTODESK OU POR QUALQUER TERCEIRO; (b) QUE OS ERROS SERAO
CORRIGIDOS PELA AUTODESI( OU POR QUALQUER TERCEIRO; OU (c) QUE A AUTODESK OU QUALQUER
TERCEIRO RESOLVERA QUALQUER SOLICITAÿAO ESPECIFICA DE SUPORTE OU QUE TAL SOLUÿAO
PREENCHERJÿ OS REQUI$ITOS OU AS EXPECTATIVAS DO LICENCIADO. NADA NO ACIMA DISPOSTO
RESTRINGE O EFEITO DAS GARANTIAS OU CONDIÿOES LEGAIS QUE NAO POSSAM SER EXCLUIDAS,
RESTRITAS OU MODIFICADAS SEM PREJUIZO DE UMA RESTRIÿAO CONTRATUAL EM CONTRARIO.
6.

6.1

Avisos

Limitaÿ6es de Funcionalidade. Os Materiais Licenciados e serviÿos (exceto os

Materiais Licenciados criados para uso nÿo comercial, como Materiais da Autodesk
criados para serem usados para fins de consumo domÿstico ou outros fins de cliente,

ou licenciados apenas para fins educacionais ou fins de aprendizagem individual) sÿo
ferramentas profissionais comerciais criadas para serem usadas apenas por

profissionais treinados. Especialmente para uso comercial profissional, os Materiais
Licenciados e Serviÿos nÿo sÿo um substituto para o julÿamento profissional do
Licenciado ou testes independentes, os Materiais Licenclados e Serviÿos sSo

destinados apenas a ajudar o Licenciado com o projeto, anÿlise, simulaÿo,
estimativa, testes e/ou outras atividades e nÿo sÿo um substituto para o pr6prio
projeto, anÿlise, simulaÿo, estimativa, testes e/ou outras atividades independentes

do Licenciado, inclusive aquelas relativas ÿ seguranÿa, ao desgaste e ÿ utilidade do
produto. Devido ÿ grande variedade de potenciais apllcaÿ6es para os Materiais
Licenciados e Serviÿos, os Materiais Licenciados e Serwÿos nÿo foram testados em
todas as situaÿ6es em que podem ser utilizados. A Autodesk nSo serÿ responsÿvel de

qualquer maneira pelos resultados obtidos atravÿs da utilizaÿo dos Materiais
Licenciados ou Serviÿos. AS pessoas que usam os Materiais Licenciados ou Serviÿos
sÿo responsÿveis pela supervisÿo, gestÿo e controle dos Materiais Licenciados e
$erviÿos e os resultados do uso dos Materials Licenciados e Serviÿos. Essa

responsabilidade inclui, sem limitaÿo, a determinaÿo dos usos apropriados para os
Materiais Licenciados e Serviÿos e a seleÿo dos Materiais Licenciados, Serviÿos e

outros programas de computador e materiais para ajudar a alcanÿar os resultados
pretendidos. AS pessoas que utilizam os Materiais Licenciados ou $erviÿos tambÿm sÿo
responsÿveis por estabelecer a adequaÿo dos procediment?s independentes para testar
a confiabilidade, exatidÿo, completude e outras caractensticas de qualquer
resultado dos Materiais Licenciados ou Serviÿos, incluindo, sem limitaÿo, todos os
itens criados coma ajuda dos Materiais Licenciados ou Serviÿos. O Licenciado
reconhece e concorda que os Materiais Licenciados fazem parte do ambiente exclusivo

de hardware e software do Licenciado para oferecer uma funcionalidade especifica, e
que os Materiais Licenciados e Serviÿos fornecidos pela Autodesk podem nÿo alcanÿar
os resultados que o Licenciado deseja dentro das restriÿ6es de projeto, anÿlise,
simulaÿo, estimativa e/ou testes do Licenciado.

6.2

c6digos de Ativaÿo e Seguranÿa.
6.2.1
c6digo de Ativaÿo Requerido para Instalaÿo/Acesso e Uso

Continuado. A instalaÿo e o Acesso aos Materials Licenciados exigem, e o uso

continuado destes pode exigir de tempos em tempos, c6digos de ativaÿo emitidos pela
Autodesk. Pode ser exigido o registro ÿara que um c6digo de ativaÿo seja emitido
pela Autodesk. o Licenciado fornecerÿ a Autodesk e seus Revendedores todas as
informaÿ6es necessÿrias para esse registro e concorda que qualquer informaÿo
fornecida a Autodesk e seus Revendedores serÿo precisas e atuais. O Licencÿado

tambÿm manterÿ e atualizarÿ as informaÿ6es de registro do Licenciado, em base
continua, atravÿs de processos de registro de dados de clientes, incluindo, sem

limitaÿo, o Formulÿrio de Informaÿ6es do cliente, que pode ser fornecido pela
Autodesk. O Licenciado reconhece e concorda que a Autodesk pode usar essas

informaÿ6es de acordo com sua politica de privacidade (como descrito ou mencionado
na clÿusula 4 (Privacidade; uso de Informaÿo; Conectividade)).
6.2.2 Desabilitaÿo de Acesso. O LICENCIADO RECONHECE E CONCORDA QUE A
INSTALAÿAO OU O ACESSO AOS MATERIAES LICENCIADOS PODE SER DESABILITADO PELOS
MECANISMOS DE ATIVAÿAO, SEGURANÿA E PROTEÿAO TECNICA SE O LICENCIADO TENTAR
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TRANSFERIR TODOS OU PARTE DOS MATERIAIS LICENCIADOS PARA OUTRO COMPUTADOR, SE O
LICENCIADO ALTERAR OS MECANISMOS TECNICOS DE PROTEÿAO OU OS MECANISMOS DE AJUSTE DE
DATA NO SEU COMPUTADOR OU NOS MATERIAIS LICENCIADOS APOS O PERIODO DE ASSINATURA
APLICAVEL OU PRAZO LIMITADO, OU SE O LICENCIADO PRATICAR CERTOS ATOS QUE POSSAM
AFETAR O MODO DE SEGURANÿA OU SOB OUTRAS CIRCUNSTANCIAS E QUEÿ NESSAS HIPOTESES, O
ACESSO DO LICENCIADO AO SEU PRODUTO DE TRABALHO E A OUTROS DADOS PODE SER AFETADO.
MAIS INFORMAÿ0ES SAO DISPONIBILIZADAS NOS MATERIAIS LICENCIADOS APLICAVEIS OU
MEDIANTE SOLICITAÿAO A AUTODESK.
6.2.3

Efeitos dos c6digos de Ativaqÿo. O Licenciado reconhece e concorda

que o recebimento de um c6digo de ativaÿAo (seja ou nÿo fornecido ao Licenciado por
algum erro) nÿo constituirÿ prova hem afetarÿ o escopo dos direitos de licenÿa do
Licenciado. Tais direitos somente serAo estabelecidos neste contrato e na

Identificaqÿo de Licenÿa aplicÿvel.
6.3
Dados Afetados. O produto de trabalho e outros dados criados com os
Materiais Licenciados disponibilizados sob certos Tipos de Licenÿa, incluindo
licenÿas que limitam o prop6sito permitido para fins educativos ou fins de
aprendizagem pessoal, podem conter certos avisos e limitaÿ6es que tornam o produto

do trabalho e outros dados utilizÿveis apenas em determinadas circunstAncias (por
exemplo, apenas no campo da educaqAo). Al6m disso, se o Licenciado combinar ou
relacionar o produto de trabalho ou outros dados criados com tais Materiais
Licenciados ao produto do trabalho ou outros dados criados de outra forma, esse

outro produto de trabalho ou dados tambÿm podem ser afetados por esses avisos e
limitaÿ6es. A Autodesk nÿo terÿ nenhuma responsabilidade ou obrigaÿo de qualquer
natureza se o Licenciado combinar ou relacionar o produto de trabalho ou outros
dados criados com tais Materiais Licenciados ao produto de trabalho ou outros dados
criados de outra forma. AlUm disso, o Licenciado nÿo irÿ remover, alterar ou ocultar
tais avisos ou limitaq6es.

7.
Limitaÿ6es de Responsabilidade
7.1
Limitaÿo quanto ao Tipo e Montante de Responsabilidade. EM HIPOTESE ALGUMA
A AUTODESK OU SEUS FORNECEDORES SERAO RESPONSABILIZADOS (DIRETA OU INDIRETAMENTE)
POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS;
POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE USO, DE RECEITAS OU DADOS; OU POR INTERRUPÿAO DE
NEGOCIOS CINDEPENDENTEMENTE DA FUNDAMENTAÿAO LEGAL PARA RECUPERAR TAIS DANOS OU
OUTRA RESPONSABILIDADE). ALEM DISSO, A RESPONSABILIDADE DA AUTODESK OU DE SEUS
FORNECEDORES POR QUAISQUER DANOS PROVENIENTES OU RELACIONADOS A QUAISQUER MATERIAIS9
ASSINATURA OU SERVIÿOS DA AUTODESK NAO EXCEDERA A QUANTIA PAGA OU A SER PAGA PELO
LICENCIADO POR MATERIAIS, ASSINATURA OU SERVIÿOS DA AUTODESK, RESPECTIVAMENTE.
7.2
Aplicaÿo e Base para Limitaÿ6es. AS LIMITAÿ0ES DE RESPONSABILIDADE NESTA
CLAUSULA 7 (LIMITAÿAO DE RESPONSABILIDADE) SERAO APLICAVEIS NA MAXIMA EXTENSAO
PERMITIDA PELA LEI APLICAVEL A QUALQUER DANO OU OUTRAS RESPONSABILIDADES,
INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJAM ELAS DECORRENTES
DE CONTRATO, FRAUDE (INCLUINDO, SEM LIMITAÿAO, NEGLIGENCIA) OU DE OUTRA FORMA, MESMO
QUE A AUTODESK TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS RESPONSABILIDADES E
INDEPENDENTEMENTE DE OS REMEDIOS LIMITADOS DISPONIVEIS SOB O PRESENTE TEREM FALHADO
EM ATINGIR O SEU PROPOSITO ESSENCIAL. ALEM DISSOÿ O LICENCIADO CONCORDA QUE OS
VALORES DE LICENÿA, ASSINATURA E SERVIÿOS E OUTROS VALORES COBRADOS PELA AUTODESK E
PAGOS PELO LICENCIADO BASEIAM-SE E REFLETEM A ALOCAÿAO DE RISCO CONTEMPLADA POR ESTA
CLAUSULA 7 CLIMITAÿAO DE RESPONSABILIDADE) E QUE AS LIMITAÿ0ES DE RESPONSABILIDADE
NESTA CLAUSULA 7 (LIMITAÿAO DE RESPONSABILIDADE) SAO UM ELEMENTO ESSENCIAL DO ACORDO
ENTRE AS PARTES.
8.
Prazo e RescisAo
8.1
Prazo; Rescisÿo ou Suspensÿo. cada licenÿa sob este Contrato, com relaÿo a

cada conjunto especifico de Materiais Licenciados abrangidos pelo presente Contrato,
estarÿ vigente a partir da 61tima das seguintes ocorr6ncias: (a) o presente Contrato
se torna vigente, (b) pagamento pelo Licenciado dos valores aplicÿveis, com exclusAo
das licenÿas (como licenÿas de avaliaÿo) em que nenhum valor ÿ exigido, (c) entrega
dos Materiais Licenciados especificos, e (d) no caso de Materiais da Autodesk
fornecidos em conexÿo com uma Assinatura, mediante o inicio do Periodo de Assinatura

aplicavel. A Autodesk ou o Licenciado podem rescindir este Contrato, a licenÿa do
Licenciado para os Materiais Licenciados, a Assinatura do Licenciado e/ou a
prestaÿo de Serviÿos relacionados aos Materiais Licenciados sea outra parte

estiver violando este contrato e nAo reparar tal violaÿo no prazo de dez (10) dias
ap6s a notificaÿo por escrito sobre tal violaÿo; entretanto, caso o Licenciado
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esteja em violaÿo do Artigo 1 (Licenÿa) ou Artigo 2 (Limitaÿ6es/Proibiÿ6es de
Licenÿa), a Autodesk podera rescindir este contrato, a Licenÿa do Licenciado em
relaÿo aos Materiais Licenciados, a Assinatura do Licenciado e/ou a prestaÿo de

serv1ÿos relacionados aos Materiais Licenciados imediatamente mediante notificaÿo
por escrlto sobre tal violaÿo. AlUm disso, a Autodesk pode, como alternativa
rescisÿo, suspender a licenÿa do Licenciado para os Materiais Licenciados, a

Assinatura do Licenciado, a prestaÿo de serviÿos relacionados aos Materiais
Licenciados e/ou outras obrigaÿ6es da Autodesk ou direitos do Licenciado sob este
contrato (ou sob outros termos, se houver, relativos a materiais associados aos
Materials Licenciados), se o Licenciado deixar de fazer um pagamento ÿ Autodesk ou a
um Revendedor ou de outra forma nÿo cumprir as disposiÿ6es do presente Contrato ou
outros termos relacionados a tal licenÿa, Assinatura, Serviÿos ou outros materiais
associados. A Autodesk tambÿm pode rescindir este Contrato se o Licenciado ficar
sujeito a um processo de falÿncia, se tornar insolvente, ou fizer um acordo com
credores do Licenciado. O presente Contrato serÿ rescindido automaticamente, sem
aviso prÿvio ou aÿo por parte da Autodesk, se o Licenciado entrar em liquidaÿo. No

contexto de qualquer procedimento de falÿncia, o Licenciado reconhece e concorda que
este Contrato ÿ e serÿ tratado como contrato bilateral, que nÿo pode ser assumido

e/ou cedido sem a autorizaÿo prÿvia e por escrito da Autodesk, sendo que tal
autorizaÿ8o poderÿ ser negada a critÿrio absoluto e exclusivo da Autodesk, seja em
conformidade ao Artigo 365(c)(1) do Titulo 11 do c6digo dos Estados unidos ou
ualquer legislaÿo aplicÿvel sobre o tratamento de contratos bilaterais em
alÿncia.
o Licenciado reconhece e concorda que a Autodesk pode ceder ou subcontratar
quaisquer dos seus direitos ou obrigaÿ6es previstos neste Contrato.

8.2

Efeito da Rescisÿo do Contrato ou Licenÿa. Mediante rescisÿo ou tÿrmino

deste Contrato, as licenÿas concedidas sob o presente terminarSo. Ap6s a rescisÿo ou

o tÿrmino de qualquer licenÿa concedida ao Licenciado, o Licenciado deve cessar o
uso dos Materiais da Autodesk aos quais a referida licenÿa se aplica, quaisquer
Assinaturas (incluindo, sem limitaÿo, os serviÿos assoclados) e quaisquer Serviÿos

e Desinstalar todas as c6pias dos Materiais da Autodesk. Sea Autodesk solicitar, o
Licenciado concorda em destruir ou devolver ÿ Autodesk ou ao Revendedor dos quais
foram adquiridos todos os Materials da Autodesk. A Autodesk reserva o direito de
exigir que o Licenciado mostre prova suficiente de que todas as c6pias dos Materials
da Autodesk foram Desinstaladas e, se assim for solicitado pela Autodesk, destruidas
ou devolvidas ÿ Autodesk ou ao Revendedor do qual os materiais foram adquiridos. Se
a Assinatura do Licenciado for rescindida ou terminar, mas este Contrato e a licenÿa

do Licenciado para os Materiais Licenciados permanecer em vigor, os direitos do
Licenciado com base na Assinatura (incluindo, sem limitaÿo, os direitos relativos a
Vers6es Anteriores) serÿo extintos, e (salvo autorizado em contrÿrio pelos Termos do

Programa de Assinatura) o Licenciado deverÿ cumprir as obrigaÿ6es da clÿusula 1.2.1
(Efeito de Upgrades) em relaÿo a todas as c6pias de vers6es Anteriores (incluindo
as obrigaÿ6es de cessar o uso, Desinstalar e destruir ou devolver).
8.3
sobrevivÿncia. As clÿusulas 1.3 (Termos Adicionais), 1.4 (Outros

Materiais), 1.5 (usuÿrios Autorizados), 1.6 (Materiais Licenciados de Terceiros),
1.11 (APIs), 2.1.1 (Licenÿas Nÿo outorgadas/Atividades Nÿo autorizadas), 2.1.4
(Efeito de uso Nÿo autorizado), 2.2 (Fraude), 3 (Todos os Direitos Reservados), 4
(Privacidade; uso de Informaÿo; conectividade), 5.2 (Exclus6es), 6 (Avisos), 7
(Limitaÿ6es de Responsabilidade), 8 (Prazo e Rescisÿo) e 9 (Disposiÿ6es Gerais), e o
Anexo A sobreviverÿo a qualquer rescisÿo ou tÿrmino deste Contrato.

9.

Disposiÿ6es Gerais

9.1
Notificaÿ6es. As notificaÿ6es relacionadas a este Contrato por gualquer das
partes deverÿo ser por escrito e enviadas por correio eletr6nico, correlo, ou um

serviÿo de entregas (tal como uPs, FedEx OU DHL), exceto que o Licenciado nÿo poderÿ
notiflcar a Autodesk sobre uma violaÿo da Autodesk ou oferecer notificaÿo de

rescisÿo do presente ¢ontrato por correio eletr6nico. AS notificaÿ6es da Autodesk
para o Licenciado serÿo vÿlidas (a) no caso de notificaÿ6es por e-mail, um (1) dia
ap6s o envio para o endereÿo de e-mail fornecido para a Autodesk, ou (b) no caso de

notificaÿ6es por correio ou serviÿos de entrega, cinco (5) dias ap6s o envio por
correio normal ou serviÿo de entrega para o endereÿo fornecido ÿ Autodesk. 0
Licenciado aqui consente coma realizaÿo de citaÿ8o de processo para o Licenciado

por correio registrado enviado para o endereÿo indicado no Formulÿrio de Informaÿ6es
de cliente do Licenciado (ou, se nenhum Formulÿrio de Informaÿ6es do cliente tiver
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sido fornecido, no Oltimo endereÿo do Licenciado conhecido pela Autodesk) se assim
for permitido pela lei aplicÿvel. As notificaÿ6es do Licenciado para a Autodesk
serÿo vÿlidas (a) no caso de avisos por e-mail, um dia (1) ap6s o envio (e
recebimento pela Autodesk) para copyrightAgent@autodesk.com, ou (b) no caso de
avisos por correio ou serviÿo de entrega, quando recebido pela Autodesk em Autodesk,

Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Calif6rnia 94903, EUA, A/C: Copyright Agent.
Se o Licenciado tiver uma Assinatura, qualquer das partes tambÿm pode oferecer
notificaÿo conforme estabelecido nos Termos do Programa de Assinatura.
9.2
Lei Regente e Jurisdiÿo. Este Contrato serÿ regido e interpretado de

acordo com as leis (a) da suiÿa, se o Licenciado adquiriu os Materiais da Autodesk
em algum pals da Europa, Africa ou Oriente Mÿdio; (b) de cingapura, se o Licenciado
adquiriu os Materiais da Autodesk em algum pals da Asia, oceania ou da zona do
Pacifico, ou (c) do Estado da calif6rnia (e, na extensÿo em que se aplicarem, das

leis federals dos Estados unidos), se o Licenciado adquiriu os Materiais da Autodesk
em algum pais da Am6rica, (incluindo o Caribe) ou em qualquer outro pals nÿo
especlficado nesta clÿusula 9.2. As leis destes Estados prevalecerÿo, sem nenhuma

referÿncia ÿs suas regras de conflito de leis. A Convenÿo das Naÿ6es unidas sobre
Contratos para venda Internacional de Mercadorias e a Lei uniforme para Transaÿo de
Informaÿ6es por Computador nÿo se aplicarÿo ao presente contrato (e sÿo excluidas do

direito aplicÿvel). AlUm disso, cada parte concorda que qualquer alegaÿo, aÿo ou
disputa decorrente ou relacionada a este Contrato serÿ levada excluslvamente (e as

partes estarQo sujeitas ÿ jurisdiÿo exclusiva) ao Tribunal superior do Estado da
calif6rnia, condado de Marin, ou ao Tribunal Distrital para o Distrito do Norte da
calif6rnia em sÿo Francisco, salvo se o Licenciado tiver adquirido os Materiais da
Autodesk (a) em um pals da Europa, Africa ou oriente Mÿdio, qualquer alegaÿo ou
disputa serÿ levada exclusivamente para os tribunais da sulfa (e as partes estarÿo

sujeitas ÿ sua jurisdiÿo exclusiva) e (b) em um pais da Asla, oceania e da zona do
Pacifico, tal alegaÿo ou disputa serÿ levada exclusivamente para os tribunais de
cingapura (e as partes estarÿo sujeitas ÿ sua jurisdiÿo exclusiva). Nada no
disposto acima impedirÿ a Autodesk de propor uma aÿo por infraÿo de direitos de
propriedade intelectual em qualquer pals em que tal violaÿo tenha alegadamente
ocorrido.
9.3
Sem cessÿo; Insolv6ncia. o Licenciado nÿo poderÿ ceder este contrato ou

quaisquer direitos aqui previstos (seja por aquisiÿo de aÿ6es ou ativos, fusÿo,
mudanÿa de controle, operaÿo juridica ou de outra forma) sem autorizaÿo prÿvia por

escrito da Autodesk, que pode ser retida segundo o critÿrio exclusivo e absoluto da
Autodesk, e qualquer cessÿo tentada pelo Licenciado serÿ considerada nula. No ÿmbito
de qualquer processo de falÿncia ou semelhante, o presente contrato ÿ e sera tratado

como um contrato execut6rio do tipo descrito pelo artigo 365(c)(1), do Titulo 11 do
c6diÿo dos Estados unidos e nÿo poderÿ ser atribuido sem o prÿvio consentimento por
escrlto da Autodesk, que pode ser retido segundo o criterio exclusivo e absoluto da
Autodesk.

9.4
subsidiÿrias e Afiliadas da Autodesk. O Licenciado reconhece e concorda que
a Autodesk pode mandar que suas subsidiÿrias e afiliadas desenvolvam atividades em
conexÿo com este Contrato, incluindo, sem limitaÿo, a entrega de Materiais da

Autodesk e o fornecimento de Assinaturas e serviqos, desde que a Autodesk (e nÿo
tais subsidiÿrias e afiliadas) permaneÿa sujeita ÿs obrigaÿ6es por ela assumidas em
virtude deste Contrato. o Licenciado tambÿm concorda que as subsidiÿrias e afiliadas
da Autodesk podem exigir o cumprimento (incluindo a tomada de aÿ6es por violaÿo)
deste Acordo.

9.5
Divisibilidade. see na medida em que qualquer disposiÿo deste Contrato for
considerada ilegal, invÿlida ou inexigivel no todo ou em parte, de acordo coma lei
aplicÿvel, essa disposiÿo ou parte da disposiÿo serÿ considerada sem efeito na
jurisdiÿo na qual ela ÿ ilegal, invÿlida ou inexigivel, na medida de sua
ilegalidade, invalidade ou inexigibilidade e deverÿ ser considerada modificada na
medida do necessÿrio.para estar em conformidade coma lei aplicÿvel de modo a

produzir o efeito mals pr6ximo possivel da intenÿo das partes. A ilegalidade,
invalidade ou inexigibilidade de tais disposiÿ6es naquela jurisdiÿo nÿo deverÿ, de
modo nenhum, afetar a legalidade, a validade ou a inexigibllidade de tal disposiÿo
em qualquer outra jurisdiÿo ou afetar a legalidade, validade ou exigibilidade de
qualquer outra disposiÿo deste Contrato em qualquer jurisdiÿo.
9.6
Sem ren6ncia. Nenhum termo ou disposiÿo deste contrato serÿ considerado
renunciado, e nenhuma violaÿo perdoada, exceto se tal ren6ncia for feita por
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escrito e assinada em nome da parte contra a qual tal ren6ncia ÿ alegada. Nenhuma

ren6ncia (seja expressa ou implicita) constituirÿ consentimento quanto a ren6ncia ou
perdÿo de qualquer outra violaÿo, seja violaÿo diferente ou violaÿo subsequente.
9.7

Auditorias. O Licenciado concorda que a Autodesk tem o direlto a exigir uma

auditoria (eletr6nica ou nÿo) dos Materiais da Autodesk, sua instalaÿo e acesso aos
mesmos. Como parte de tal auditoria, a Autodesk ou o seu representante autorizado

tem o direito, mediante notificaÿ8o com 15 (quinze) dias de antecedÿncia para o
Licenciado, de inspecionar os registros, sistemas e instalaÿ6es do Licenciado,

incluindo as identificaÿ6es de mÿquina, n6meros de sÿrie e informaÿ6es relacionadas,
para verificar se o uso de todo e qualquer Material da Autodesk estÿ em conformidade
com este Contrato. 0 Licenciado fornecerÿ cooperaÿo integral para permitir tal

auditoria. Sea Autodesk determinar que o uso pelo Licenclado nÿo estÿ em
conformidade com o Contrato, o Licenciado obterÿ imediatamente e pagarÿ por

licenÿa(s) vÿlida(s) para fazer com que o uso do Licenciado fique em conformidade
com este contrato e outras condiÿ6es aplicÿveis e pagarÿ os custos razoÿveis da
auditoria. AlUm de tais direitos de pagamento, a Autodesk se reserva o direito de
procurar outros rem6dios disponiveis, seja na lei ou por equidade, quer no ÿmbito do
presente Acordo ou de outra forma.
9.8
Idioma. A versÿo em ingles deste Contrato ÿ legalmente vinculante em caso

de inconsist6ncias entre a versÿo em ingles e quaisquer traduÿ6es, se o Licenciado
adquiriu a licenÿa para os Materiais Licenciados no Canada, o Licenciado concorda
com o seguinte: as partes do presente confirmam que ÿ seu desejo que este Contrato,

assim como os documentos relacionados a ele, incluindo notificaÿSes, tenham sido e
sejam escritas apenas em ingles.
9.9
Interpretaÿo. Amblguidades neste Contrato nÿo serÿo interpretadas contra
quem o preparou.
9.10
Forÿa Maior. A Autodesk nÿo serÿ responsÿvel por quaisquer perdas, danos ou
penalidades resultantes de atrasos ou falhas no desempenho resultantes de caso
fortuito, atraso de fornecedor ou outras causas alum do controle razoÿvel da
Autodesk.
9.11
Direitos do Governo Norte-Americano. Para aquisiÿ6es do Governo
Norte-Americano, todos os Materiais da Autodesk sÿo considerados como software

comercial para computador conforme definido na FAR 12.212 e sujeito a direitos
restritos como definido no Artigo 52.227-19 da FAR, CommerciaI Computer software -

Restricted Rights" e DFARS 227.7202, "Rights in Commercial Computer software or
Commercial computer software Documentation", conforme aplicÿvel e quaisquer
regulamentos posteriores. Qualquer uso, modificaÿo, reproduÿo de lanÿamento,

desempenho, exibiÿo ou divulgaÿo dos Materiais da Autodesk pelo Governo
Norte-Americano se darÿ exclusivamente em conformidade com direitos e restriÿ6es de
licenÿa aqui descritos.
9.12

Controle de Exportaÿo. O Licenciado reconhece e concorda que os Materiais e

Serviÿos da Autodesk (inclulndo quaisquer dados submetidos pelo Licenciado em
relaÿo a um serviÿo, e qualquer resultado especifico de um Licenciado gerado por um
Serwÿo) estÿo sujeitos ao cumprimento das leis, regras e regulamentos de controle

de exportaÿ8o e sanÿ6es comerciais dos Estados unidos e de qualquer outro pals
aplicÿvel, incluindo, sem limitaÿ8o, os regulamentos emitidos pelo Departamento de
Com6rcio e Departamento do Tesouro dos Estados unidos (coletivamente, "Leis de
Controle de Exportaÿo"). O Licenciado declara, garante e assume que nem o

Licenciado nem o Pessoal do Licenciado (i) sÿo cidadÿos, ou residentes de, ou
localizados em, um pals que estÿ suÿeito ÿs sanÿ6es comerciais dos Estados unidos ou
outras sanÿ6es comerciais relevantes (incluindo, sem limitaÿo, cuba, Irÿ, sudÿo,

siria e coreia do Norte), (ii) estÿo identificados em qualquer das listas de partes
restritas do Governo dos Estados unidos (incluindo, sem limitaÿo, a Lista de
Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do Departamento do Tesouro
dos Estados unidos, a Lista de Partes Negadas do Departamento do Com6rcio dos
Estados unidos, Lista de Entidades e Lista Nÿo verificada e listas relacionadas
orma autorizado
pelas Leis de
de Exportaÿo,
usarÿo Materiais
7roliferaÿo
do Departamento
deControle
Estado dos
Estados unidos),
(iii) salvo ou
se Serviÿos
de outra
da Autodesk em qualquer uso final restrito, incluindo, sem limitaÿo, projeto,
anÿlise, simulaÿo, estimativa, teste ou outras atividades relacionadas a armas

quimicas/biol6gÿcas, sistemas de foguetes ou aplicaÿ6es de veiculos a6reos nÿo
tripulados nucleares ou (iv) usarÿo os Materiais ou Serviÿos da Autodesk para
divulgar, transferir, fazer download, exportar ou reexportar, direta ou
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indiretamente, qualquer resultado produzido especialmente para um Licenciado pelos

Materiais ou Serviÿos da Autodesk, conte0do do Licenciado, conte0do de terceiros ou
qualquer outro conte6do ou material para qualquer pals, entidade ou parte que seja
inelegivel para receber tais itens pelas Leis de Controle de Exportaÿo ou outras

leis ou regulamentos aos quais o Licenciado pode estar sujeito, o Licenciado entende
que os requisitos e as restriÿ6es das Leis de Controle de Exportaÿo como aplicÿveis

ao Licenciado poderÿo variar de acordo com os Materiais ou serviÿos da Autodesk
fornecidos sob este Contrato e podem mudar periodicamente, o Licenciado serÿ o 6nico

responsavel por (i) determinar os controles precisos aplicÿveis aos Materiais ou
Serviÿos da Autodesk, e (ii) cumprir com as Leis de Controle de Exportaÿo e
monitorar quaisquer modificaÿ6es a estas.
9.13
Contrato integral. Este Contrato e quaisquer outros termos mencionados neste
Contrato (como os Termos do Programa de Assinatura e os Termos de Serviÿos)

constituem o acordo integral entre as partes (e se fundem e substituem todos os
acordos anteriores ou contemporÿneos, discuss6es, comunicaÿ6es, acordos,
declaraÿ6es, garantias, an0ncios ou entendimentos) com relaÿo ao assunto em

questÿo, exceto quanto a possibilidade de que Materiais da Autodesk especificos
estejam sujeitos a termos, adicionais ou diferentes, associados a tais Materiais da
Autodesk. AS partes reconhecem que, para celebrar este Contrato, elas nao estao
confiando em acordos, discuss6es, comunicaÿ6es, acordos, declaraÿ6es, garantias,
anuncios ou entendimentos, exceto quando expressamente previstos no presente
Contrato. o Licenciado reconhece e concorda que a Autodesk pode adicionar ou alterar
os Termos de Programa de Assinatura e os Termos de Serviÿos de tempos em tempos,

desde que a Autodesk forneÿa aviso escrito sobre tais acrescimos ou alteraÿ6es (e
pode permitir que o Licenclado nao renove, rescinda, ou tambÿm pode oferecer outras

opÿ6es no que diz respeito a Assinaturas ou Serviÿos) antes que os aditamentos ou
alteraÿ6es entrem em vigor para o Licenciado. NO caso de um conflito entre este
Contrato e quaisquer outros termos da Autodesk (incluindo, sem limitaÿo, os Termos
do Programa de Assinatura, os Termos de serviÿos, ou tais termos adiclonais ou
diferentes), os demais termos serao aplicÿveis, os termos estipulados pelo
Licenciado em qualquer comunicaÿo feita pelo Licenciado coma intenÿo de alterar
este contrato ou outros termos serÿo considerados nulos e sem efeito, salvo se
acordado pot escrito e assinado por um representante autorizado da Autodesk.

Quaisquer modificaÿ6es a este Contrato tambÿm serao invalidas, exceto naquilo que
for acordado em documento assinado por um representante autorizado da Autodesk.
Anexo A

Definiq6es
1.
"Acesso" ou "Acessivel" significa, com re!aÿo a um programa de computador
ou outros materiais, (a) usar ou executar o programa de computador ou outros

materiais ou (b) usar ou de outra forma se beneficiar dos recursos ou
funcionalidades do programa de computador ou outros materiais.
2.
"Contrato" significa este Contrato de Licenÿa e Serviÿos, incluindo todos os
seus anexos, conforme o contrato de Licenqa e servlÿos pode ser alterado de tempos
em tempos, de acordo com os seus termos.
3.
"usu&rio Autorizado" significa qualquer pessoa que Instale ou Acesse, ou que
esteja autorizado a Instalar ou Acessar, quaisquer dos Materiais Licenciados
4.
."Autodesk" significa a Autodesk, Inc., uma corporaÿo do Estado de

Delaware, salvo se o Licenciado adquirir uma licenÿa para os Materiais da Autodesk
em (a) um pals da Europa, Africa ou Oriente Mÿdio, onde "Autodesk" se refere a

Autodesk Development sÿrl ou (b) um pais da Asia, oceania ou zona do Pacifico, onde
Autodesk se refere a Autodesk Asia Pte. Ltd.
5.
"Autodesk License Manager" ÿ a ferramenta conhecida como Autodesk License
Manager ou qualquer outra ferramenta futura da Autodesk para gest&o, monitoramento
ou controle de Instalaÿo ou Acesso aos Materiais da Autodesk.

6.
"Materiais da Autodesk" significa qualquer dos materiais distribuidos ou
disponibilizados pela Autodesk, direta ou indiretamente, incluindo software,
Materiais Complementares, Documentaÿao do Usuÿrio e Materiais Excluidos (sejam ou
nao licenciados para o Licenciado).

7.
"computador" significa (i) um 0nico dispositivo eletr6nico, com uma ou mais
unidades centrais de processamento (cPus), que aceita informaÿ6es em forma digital
ou semelhante e manipula essas informaq6es para um resultado especifico com base em
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uma seqQÿncia de instruÿ6es, ou (ii) uma implementaÿao de software de tal
dispositÿvo (ou chamada mÿquina virtual).
8.
Formulÿrio de Informaÿ6es do cliente" significa um formulÿrio preenchido
pelo Licenciado ou em seu home e submetido ÿ Autodesk ou a um Revendedor, direta ou

indiretamente, em conexao com o pedido do Licenciado para uma licenÿa de Materiais
a Autodesk, Assinatura ou Serviÿos.
•
"Fins educacionais" signlficam os fins diretamente relacionados com
aprendizagem, ensino, formaÿao, e pesquisa e desenvolvimento e que sao parte das

funÿ6es de instruÿo realizadas por uma instituiÿao de ensino primario ou secundario
ou qualquer instituiÿao'que conceda diploma ou certificado, ou qualguer instituiÿao
de aprendizado, ensino ou treinamento, mas nao inclui fins comercials,
profissionais, educacionais, lucrativos ou quaisquer outras finalidades.

10.

"Fins de Avaliaÿo" significam fins de avaliaÿo e demonstraÿo das

capacidades do software ou Materiais Complementares, mas exclui analise competitiva

e quaisquer fins comerciais, ÿrofissionais ou outros fins lucrativos.
11.
Materiais Excluidos significa qualquer material, incluindo software,
Materiais Complementares ou Documentaÿo do usuario (incluindo, sem limitaÿo,

quaisquer programas de computador, m6dulos ou componentes de um programa de
computador, funcionalidades ou recursos de um programa de computador, materiais
explicativos impressos ou eletr6nicos, conteOdo ou outros materiais, se existentes),

que podem ser fornecidos ou disponibilizados ao Licenciado, por qualquer meio, ou
que estÿo em qualquer midia entregue ao Licenciado, para os quais (a) o Licenciado
nÿo tem uma Identificaÿo de Licenÿa, ou (b) o Licenciado nao pagou (nem continuou a
pagar) os valores aplicÿveis, o Licenciado reconhece que os Materiais Excluidos
estÿo incluidos em midia ou atravÿs de download por conveniÿncia do mecanismo de
licenciamento utilizado pela Autodesk, e a inclusÿo nÿo autorizarÿ de forma alguma,

expressa ou implicitamente, o direito de usar tais Materiais Excluidos.
12.

"Docente" significa o Pessoal de uma instituiÿao de ensino primÿrio ou

secundÿrio ou qualquer instituiÿo educacional que conceda diploma ou certificado,
ou qualquer instituiÿao de aprendizagem, ensino ou formaÿao e que, a pedido da
Autodesk, seja capaz de fornecer comprovaÿo de tal status.
13.
"Instalar" e "Instalaÿao" significam, com relaÿao a um programa de
computador ou outros materiais, copiar o programa ou outros materlaÿs para um disco
rigido ou outro meio de armazenamento.

14.
"Identificaÿo da Licenÿa" significa uma ou mais desiÿnaÿ6es fornecidas pela
Autodesk, definidas no Tipo de Licenÿa de que disp6e o Licenclado para os Materiais
Licenciados. A Identificaÿ8o da Licenÿa pode ser (a) localizada (i) nos Materiais
Licenciados (p.ex., na clÿusula "sobre", em uma caixa de diÿlogo com informaÿ6es de

licenÿa, ou em um arquivo de texto no software); (ii) na embalagem da Autodesk ou no
seu interior, ou (iii) em uma confirmaÿo por escrito ou por outro aviso enviado ao
Licenciado pela Autodesk, transmitido wa e-mail, fac-simile, entrega fisica ou por

qualquer outra forma; ou (b) obtida por solicitaÿo a Autodesk. Vale ressaltar que a
Identificaÿao de Licenÿa nao inclui designaÿao, confirmaÿo, embalagem ou outros
documentos fornecidos pelo Revendedor ou por demais terceiros.

15.
"Tipo de Licenÿa" significa um tipo de licenÿa especificado pela Autodesk
para os Materiais da Autodesk, incluindo os tipos estabelecidos no Anexo B. O Tipo
de Licenÿa inclui os termos especificados pela Autodesk para cada tipo de licenÿa,
incluindo os termos aplicÿveis estabelecidos no Anexo B. O Tipo de Licenÿa 6
determinado pela Autodesk e pode ser especificado na Identificaÿo de Licenÿa
aplicavel.
16.

"Materiais Licenciados" significam software, Materiais Complementares e

Documentaÿo do usuÿrio (a) baixados clicando no botao "EU aceito" ("I Accept") ou
outro botÿo ou mecanismo associado a este Contrato ou que de outra forma indique a
aceitaÿo deste Contrato, (b) entregues prÿ-embalados com o presente Contrato, ou

(c) de outra forma acompanhando este contrato, desde que (i) no caso de software, o
software seja identificado em uma Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel, e (ii) o
Licenciado tenha pagado (e continue a pagar) os valores aplicÿveis, os Materiais
Licenciados tamb6m incluem Materiais Complementares e Documentaÿ8o do usuÿrio que a
Autodesk fornece ou torna disponivel para o Licenciado para uso com o software

licenciado sob este Contrato, se nao houver termos distintos especificados pela
Autodesk para tais materiais, os Materiais Licenciados incluem, sem limitaÿo,
quaisquer correÿ6es de erros, patches, pacotes de serviÿo (service packs),
atualizaÿ6es, upgrades e novas vers6es de Materiais Licenciados que a Autodesk
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forneÿa ou disponibilize ao Licenciado sob a licenÿa entÿo vigente para ele. o
Licenciado reconhece que a disponibilidade de Upgrades e de novas vers6es pode ser
sujeita a valores adicionais e aos Termos do Programa de Assinatura. A16m disso, os
Materiais Licenciados incluem, sem limitaÿo, as vers6es anteriores e outros
Materials da Autodesk que o Licenciado recebe ou ret6m em conformidade com os Termos
do Programa de Assinatura, mas somente durante e na medida em que seja expressamente
autorizada pelos Termos do Programa de Assinatura. Sem prejuizo do disposto acima

(ou em qualquer outra disposiÿo do presente Acordo), os Materiais Licenciados em
todos os casos excluem os Materiais Excluidos.

17.
"Licenciado" significa (a) a empresa ou outra pessoa juridica em nome da
qual os Materiais da Autodesk sÿo adquiridos, se os Materiais da Autodesk sÿo
adquiridos em home dessa entidade (por exemplo, um empregado, contratado aut6nomo ou

outro representante autorizado), ou (b) se nÿo houver essa entidade, o individuo que
aceita o presente Contrato (por exemplo, selecionando o botÿo "Eu Aceito" ("I
Accept") ou outro botÿo ou mecanismo associado com o presente contrato ou que de
outra forma indique consentimento com este Contrato ao instalar, baixar, acessar, ou
de outra forma copiar ou usar todo ou parte dos Materiais da Autodesk). Para
esclarecimento, "Licenciado" refere-se apenas a uma 6nica pessoa juridica ou

individuo especificamente identificado, e nÿo inclui qualquer filial ou afiliada de
tal pessoa juridica ou individuo ou qualquer outra pessoa relacionada.
18.
"Necessidades de Neg6cios e Internas do Licenciado" siqnifica, em referÿncia
aos Materiais Licenciados, o uso de tais Materiais Licenciados-(e os recursos e as

funcionalidades destes) pelo pessoal do pr6prio Licenciado para satisfazer as
necessidades internas do Licenciado no curso normal de tais neg6cios, desde que tais

Necessidades de Neg6cios e Internas nÿo incluam em nenhuma hipotese o fornecimento
ou a disponibilizaÿo de tais Materiais Licenciados (ou os recursos ou as
funcionalidades destes) a quaisquer terceiros.
19.
"Base em Rede" significa um ambiente computacional que inclui um computador
gue atua como um servidor de arquivos que permite que os Materiais Licenciados
nstalados em tal Computador sejam transferidos e instalados, e operados,

visualizados ou Acessados a partir de outros computadores atrav6s de uma conexÿo de
rede local ou atravÿs de uma conexÿo VPN sujeita ao cumprimento dos Requisitos de
VPN.

20.

"N6mero Permitido" significa um n6mero mÿximo (por exemplo, n6mero de

usuÿrios autorizados, n6mero de usuÿrios simultÿneos, n6mero de computadores,

sess6es etc.), aplicÿvel a uma licenÿa dos Materiais Licenciados e ao Tipo de
Licenÿa associado. Tal n6mero geralmente ÿ determinado pela Autodesk e pode ser
especlfiÿado na Identificaÿ8o de Licenÿa aplicÿvel.
21.
Fins de Aprendizado Pessoal significa (i) a aprendizagem pessoal como
Estudante ou, (ii) no caso de um nSo Estudante, aprendizado pessoal, excluindo (a) o
aprendizado em sala de aula feito pessoalmente ou de forma on-line em programa de

concessÿo de diploma ou certificado, e (b) aprendizagem relacionada a quaisquer fins
comercia!s, prof!,ssionais ou outros fins lucrativos.

22.
Pessoal significa (a) os funcionÿrios individuais do Licenciado e (b)
pessoas fisicas na qualidade de contratadas independentes, gue trabalham nas
instalaÿ6es do Licenciado e que Instalam e Acessam os Materlals Licenciados apenas

nos Computadores que sejam de propriedade, posse ou controlados pelo Licenciado, ou
por meio deles.
23.
"Vers6es Anteriores" significam, com relaÿo a qualquer versÿo entÿo vigente
dos Materiais Licenciados, uma versÿo anterior dos Materiais Licenciados com relaÿo
qual a versÿo vigente ÿ a sucessora ou substituta (conforme determinado pela

Autodesk).
24.

"Revendedor" significa um distribuidor ou revendedor autorizado direta ou

indiretamente pela Autodesk para distribuir ao Licenciado Materiais da Autodesk que
sejam autÿnticos.

25.
"Serviÿos" significam os serviÿos (incluindo os seus resultados) fornecidos
ou disponibilizados pela Autodesk, incluindo, sem limitaÿo, serviÿos de suporte,
armazenamento, serviÿos de simulaÿo e testes, treinamento e outros beneficios, mas

excluindo serviqos prestados ou d]sponibilizados como parte de uma Assinatura.
26.

"Termos de Serviÿos" significam os termos para Serviÿos estabelecidos em um

local onde um usuÿrio pode pedir ou se registrar, ou gue sÿo exibidos em conexÿo com
o pedido ou cadastro para tais Serviÿos (p.ex., uma paglna da web) ou, se tais
termos nÿo existirem, na seguinte pÿgina da Autodesk:
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http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use ou quaiquer

outra pÿgina da web da Autodesk que lhe seja adicional ou que a suceda.
27.

"software" significa um programa de computador, ou um m6dulo ou componente

de um proÿrama de computador, distrlbuido ou dispenibilizado pela Autodesk. O termo
software tamb6m pode se referir a funÿ6es e caracteristicas de um programa de
computador.

28.
"Base aut6noma (stand Alone)" significa que (i) os Materiais Licenciados sÿo
Instalados em um 6nice Computador e (ii) os Materiais Licenciados nÿo podem ser
instalados, ou operados, vistos ou de outra forma Acessados a partir ou atravÿs de

qualquer outro Computador (per exemplo, atrav6s de uma ligaÿo de rede de qualquer
tlpo).

29.
"Estudante" significa um individuo que, (i) no memento da Instalaÿo do
material licenciado, esteja inscrito (a) em uma instituiÿo de ensino reconhecida
que conceda diploma ou certificado para 3 (tr6s) ou mais crÿditos-hora em um
programa de educable que conceda diploma ou certificado ou (b) em um programa de
certificado com duraÿo superior a nove (9) meses e (ii) que, a pedido da Autodesk,
seja capaz de fornecer comprovante de matricula de tal inscriÿo.
30.
"Assinatura" ÿ o programa.genericamente oferecido pela Autodesk sob oqual a
Autodesk oferece (entre outras colsas) atualizaÿ6es e upgrades, novas vers6es e
certes outros suportes, services e treinamento relatives a Materiais da Autodesk.
31.
"Termos do Programa de Assinatura" significam os termos para assinaturas

estabelecidos em
http://usa.autÿdesk.cÿm/cÿmpany/legal-nÿtices-trademarks/suppÿrt-terms-andÿcÿnditiÿn

sou qualquer pÿgina da web da Autodesk que a suceda ou complemente (cuja URL pode
ser obtida pelo site da Autodesk ou a pedido).
32.
"Materiais complementares" significam os materiais, alum de software e
Documentable de Usuÿrio relacionada, que sÿo distribuidos ou disponibilizados pela
Autodesk para utilizable como software. Os Materiais Complementares incluem, sem

limitagÿo, (a) conte6do, tais come amostras de desenhos e proÿetos, m6dulos para
desenhos e projetos, bem come representaÿ6es dos elementos utllizados nos desenhos e
projetos (per exemplo, edificios, partes de prÿdios, equipamentos, m6veis, pontes,

estradas, personagens, fundos, cenÿrios e animaÿ6es), (b) materiais de apoio, tais
come c6digos de construÿo e as descriÿ6es das prÿticas de construÿo, (c)
ferramentas para tornar possivel a produÿo do software, tais come fontes, e (d)

Materials de Desenvolvimento, aplicativos de programaÿo de interfaces (APIS) e
outros materiais de desenvolvedor semelhantes (incluslve informaÿ6es referentes a
API),*

33.
"Territ6rio" (a) significa o pals, paises ou jurisdiÿo(6es) especificados
na Identificaÿo de Licenÿa, ou (b) se nÿo houver nenhuma Identificaÿo de Licenÿa,
ou nenhum pals ou jurisdiÿ8o for especificado em tal Identificaÿo de Licenÿa,
significa o pals em que o Licenciado adquire uma licenÿa para os Materiais da
Autodesk. Sea Identificaÿo de Licenÿa assim especificar, ou o Licenciado adquirir
os Materiais da Autodesk em um pals membro da uniSo Europeia ou da Associaÿo
Europeia de Livre Comÿrcio (European Free Trade Association), ÿ'Territ6rio"

signif!carÿ todos os paises da unite Europeia e da Associaÿo Europeia de Livre
comerclo.

34.

"Desinstalar" significa remover ou desativar uma c6pia de Materiais da

Autodesk de um disco rigido ou outro meio de armazenamento atravÿs de qualquer meio
ou de outra forma destruir ou inutilizar uma c6pia dos Materiais da Autodesk.
35.
"Upgrade" significa uma versÿo comercial completa de Materiais Licenciados
(a) que suceda ou substitua uma versÿo anterior qualificada (podendo incluir
correÿ6es de erros, patches, pacotes de serviÿo e atualizaÿ6es e upgrades, e tamb6m
aumentar ou adicionar recursos ou funcionalidades ÿ versÿo anterior) ou diferentes

vers6es dos Materiais Lienciados; (b) que seja fornecida a um Licenciado que tenha
previamente licenciado pela Autodesk uma licenÿa qualificada anterior ou versÿo
diferente aplicÿvel e (c) pela qual a Autodesk geralmente cobra um valor separado ou
torna disponivel apenas para clientes com Assinatura. O fate de os Materiais da

Autodesk serem considerados um Upgrade poderÿ ser especificado na Identificaÿo de
Licenÿa aplicÿvel, o fate dos Materiais da Autodesk serem considerados um Upgrade e
o Licenciado ter cumprido as qualificaÿ6es para licenciar determinados Materlaÿs da
Autodesk come um Upgrade ÿ determinado pela Autodesk.
36.
"Documentable de usuÿrio" significa os materiais explanat6rios ou
instrutivos para o software ou Materiais Complementares (incluindo materiais
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referentes ao uso do software ou dos Materlals Complementares), seja em forma
impressa ou eletr6nica, que a Autodesk ou um Revendedor incorpora ao Software ou aos

Materiais Complementares (ou ainda ÿ embalagem do software ou desses Materiais
Complementares) ou de outro modo forneÿa para os clientes no momento e ap6s que tal
cliente licencie, adquira ou Instale o software ou os Materiais Complementares.

37.
"Requisitos VPN" significam (i) que os Materiais Licenciados sÿo Acessados
por meio de uma rede privada virtual (ÿ'VPN"); (ii) que o n6mero mÿximo de usuÿrios
que Acessam simultaneamente os Materiais Licenciados (em Base em Rede ou por meio de

uma VPN) nÿo excede o NOmero Permitido a qualquer tempo; (iii) que todas as c6pias
dos Materiais Licenciados sÿo Instaladas e Acessadas exclusivamente em conjunto com

o dispositivo tÿcnico de proteÿo (se existente) fornecido com os Materials
Licenciados; e (iv) que a conexÿo VPN ÿ segura e que estÿ de acordo coma
criptografia industrial padrÿo e com os mecanismos de proteÿo vigentes.
Anexo B

Tipos de Licenÿa
1.
Licenÿa Aut6noma (Individual). Se na Identificaÿo de Licenÿa constar como
Tipo de Licenÿa uma "Versÿo Aut6noma" (stand-alone) ou uma "Versÿo Individual", o

Licenciado poderÿ Instalar uma 6nica c6pia primÿria da versÿo especifica dos
Materiais Licenciados que forem designados na respectiva Identificaÿo de Licenÿa em
1 (um) computador, em Base Aut6noma, e permitir o Acesso a essa c6pla primÿria dos

Materiais Licenciados apenas pelo Pessoal do Licenciado e somente para as
Necessidades Internas de Neg6cios do Licenciado. o Licenciado poderÿ instalar uma
6nica c6pia adicional de tals Materiais Licenciados em 1 (um) computador adicional,
em Base Aut6noma, desde gue (1) tal c6pia adicional seja acessada somente pela mesma
pessoa que tenha acesso a copla primaria; (ii) tal pessoa seja o Licenciado (se este
for pessoa fisica) ou um empregado do Licenciado; (iii) tal pessoa Acesse a c6pia
adicional exclusivamente para realizar algum trabalho, porÿm fora do seu local de
trabalho habitual e somente para as Necessidades Internas de Neg6cios do Licenciado;
e (iv) a as c6pias primÿria e adicional nÿo sejam acessadas ao mesmo tempo. A
Licenÿa Aut6noma (Individual) tem prazo perp6tuo, exceto se for de outra forma
disposto For este contrato.
2.
Llcenÿa para M61tiplos computadores ("Multi-seat Stand-aÿone License"). Sea

Identificaÿo de Licenÿa identificar o Tipo de Licenÿa como uma Licenÿa para
M61tiplos Computadores", o Licenciado poderÿ Instalar c6pias primarias da versÿo
especifica dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa
aplicÿvel at6 o N6mero Permitido de Computadores, em Base Autonoma, e permitir

Acesso a tais c6pias dos Materiais Licenciados apenas pelo Pessoal do Licenciado,
somente para as Necessidades Internas de Neg6cios do Licenciado, desde que o n6mero
mÿximo de Usuÿrios Autorizados simultÿneos nSo exceda o N6mero Permitido de usuÿrios
Autorizados, e apenas do local de trabalho do Licenciado. O licenciado poderÿ
instalar c6pias adicionais de tais Materiais Licenciados em computadores adicionais
atÿ o N6mero Permitido de Computadores, de forma aut6noma, desde que (i) cada c6pia
adicional seja acessada somente pela mesma pessoa que tem acesso ÿ c6pia primÿria;
(ii) tal pessoa seja o Licenciado (se este for pessoa fisica) ou um empregado do
Licenciado; (iii) tal pessoa Acesse a c6pia adicional exclusivamente para realizar
algum trabalho, mas longe do local de trabalho habitual e somente para as
necessidades internas de neg6cios do Licenciado; e (iv) a as c6pias primÿria e
adicional nÿo sejam acessadas ao mesmo tempo. A Licenÿa para M61tiplos computadores
de prazo perpÿtuo, exceto se for de outra forma disposto neste Contrato.

3.

Licenÿa de Rede. Sea Identificaÿo de Licenÿa determinar o Tipo de Licenÿa

como uma "Licenÿa de Rede", o Licenciado poderÿ Instalar copias da versÿo especiflca

dos Materiais Lÿcenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel em um
6nico Computador e permitir o Acesso a tais Materiais Licenciados em m61tiplos
Computadores, com Base em Rede, apenas pelo Pessoal do Licenciado, somente para as

Necessidades Internas de Neÿ6cios do Licenciado, desde que o n6mero mÿximo de
usuÿrios Autorizados simultaneos nÿo exceda o N6mero Permitido de usuÿrios

Autorizados ou outros limites impostos pelo Autodesk License Manager (se existente).
o Licenciado, a seu crit6rio, pode tambÿm Instalar os Materiais Lÿcenciados em um
Servidor de Hot Backup, desde que o Licenciado possa acessar tais Materials

Licenciados no servidor Hot Backup apenas durante o periodo de tempo em que a c6pia
primÿria instalada dos Materiais Licenciados esteja inoperÿvel e esteja sujeita aos
Page 16

2013 Creative Finishing LSA-Portuguese.txt
mesmos termos e condiÿ6es aplicÿveis ÿ c6pia primÿria instalada, um "Servidor Hot
Backup" significa um computador servidor de arquivos que tem uma segunda c6pia do
software e dos Materiais Complementares Instalada, masque nÿo pode ser Acessada,
exceto quando a c6pia primÿria instalada do software e dos Materiais Complementares
estiver inoperante e apenas enguanto tal c6pia primÿria Instalada estiver
inoperante. A Licenÿa de Rede e por prazo perpÿtuo, exceto se for de outra forma
disposto neste Contrato.

4.
Licenÿa Aut6noma (Individual) Educacional. Sea Identificaÿo de Licenÿa
identificar o Tipo de Licenÿa como uma "Licenÿa Aut6noma Educacional (Individual)",
o Licenciado poderÿ Instalar uma c6pia de uma versÿo especifica dos Materiais
Licenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel em 1 (um) Computador,
sujeito a certas limitaÿ6es funcionals descritas na clÿusula 6.3 (Dados Afetados),
em Base Aut6noma, e permitir Acesso a tal c6pia dos Materiais Licenciados apenas pot
Estudantes (e tais estudantes, para os fins da Licenÿa Aut6noma (Individual)
Educacional, serÿo considerados Pessoal do Licenciado) e em instituiÿ6es de ensino
ue concedam diploma ou certificado, somente para Fins Educacionais e apenas em
ocais que nÿo sejam operados com fins comerciais, profissionais ou lucrativos. Uma

Licenÿa Aut6noma Educacional (Individual) ÿ por prazo perpÿtuo, exceto se for de
outra forma disposto neste Contrato.
5.
Licenÿa Aut6noma Educacional para Mÿltiplos computadores . Sea

Identificaÿo de Licenÿa especificar o Tipo de Licenÿa como uma "Licenqa Aut6noma
Educacional para M61tiplos Computadores", o Licenciado poderÿ Instalar c6pias da
versÿo especifica dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa
aplicÿvel no n6mero de computadores at6 o N6mero Permitido mÿximo, sujeito a certas
limitaÿ6es funcionais descritas na clÿusula 6.3 (Dados Afetados), em Base Aut6noma,
e permltir o Acesso a tais c6pias dos Materiais Licenciados apenas a Estudantes (e

tais Estudantes sÿo considerados "Pessoal" do Licenciado para fins da Licenÿa
Aut6noma (Individual) Educacional) e Docentes de instituiÿ6es educacionais, somente
para fins educacionais e somente de locais que nÿo sejam operados com fins

comerciais, profissionais ou lucrativos. A Licenÿa Aut6noma Educacional para
M61tiplos computadores tem prazo perpÿtuo, exceto se for de outra forma disposto
neste Contrato.

6.
Licenÿa Educacional de Rede. sea Identificaÿo de Licenÿa determinar o Tipo
de Licenÿa como uma "Licenÿa Educacional de Rede", o Licenciado poderÿ Instalar
c6pia de uma versSo especifica dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo
de Licenÿa aplicÿvel em 1 (um) 6nico computador servidor de arquivos, sujeito a
certas llmitaÿ6es funcionais descritas na clÿusula 6.3 (Dados Afetados), e Acessar
tais Materials Licenciados em um n6mero m61tiplo de Computadores em Base em Rede, e

permitir Acesso a tais c6pias dos Materiais Licenciados apenas por Estudantes ( tais
Estudantes sÿo considerados "Pessoal" do Licenciado para fins da Licenÿa Educacional
de Rede) e docentes, em instituiÿ6es de ensino que concedam diploma ou certificado,
somente para Fins Educacionais, desde que o n6mero mÿximo de usuÿrios Autorizados

simultÿneos nÿo exceda o N6mero Permitido de usuÿrios Autorizados e apenas em locais
que nÿo sejam operados com fins comerciais, profissionais ou lucrativos, uma Licenÿa
Educacional de Rede tem prazo perp6tuo, exceto se for de outra forma disposto neste
Contrato.

7.

Licenÿa de Estudante. Sea Identificaÿo de Licenÿa determinar o Tipo de

Licenÿa como uma "Licenÿa de Estudante", o Licenciado poderÿ Instalar uma c6pia de

uma versSo especifica dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo de
Licenÿa aplicÿvel em 1 (um) Computador, sujeito a certas limitaÿ6es funclonais
descr]tas na clÿusula 6.3 (Dados Afetados), em Base Aut6noma, e permitir Acesso a

tal c6pia dos Materiais Licenciados apenas por Estudantes ou Docentes, somente para
Fins de Aprendizado Pessoal e apenas em locais que nSo seÿam laborat6rios, salas de
aula, hem sejam operados com fins comerciais, profissionals ou lucrativos. Uma

Licenÿa de Estudante tem prazo fixo especificado na Identificaÿo de Licenÿa
aplicÿvel. Se nenhum prazo for especificado, o prazo 6 de 36 (trinta e seis) meses
contados da Instalaÿo ou se for de outra forma autorizado por escrito pela
Autodesk.
8.
Licenÿa de Aprendizado Pessoal . Sea Identificaÿo de Licenÿa determinar o
Tipo de Licenÿa como uma "Licenÿa de Aprendizado Pessoal", na Identificaÿo de

Licenÿa aplicavel, o Licenciado poderÿ Instalar uma c6pia de uma versÿo especifica
dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel em 1 (um)
Computador, sujeito a certas lÿmitaÿ6es funcionais descritas na clÿusula 6.3 (Dados
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Afetados), em Base Aut6noma, e permitir o Acesso a tal c6pia dos Materiais

Licenciados somente pelo Licenciado, como pessoa fisica, somente para Fins de
Aprendizado Pessoal e apenas em locais que nÿo sejam laborat6rios, salas de aula,
nem sejam operados para fins comerciais, profisslonais ou lucrativos. Uma Licenÿa

Aut6noma de Aprendizado Pessoal (Individual) tem prazo fixo especificado na
Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel. Se nenhum prazo for especificado, o prazo 6 13
(treze) meses contados da Instalaÿo.

9.

Avaliaÿo/Demonstraÿo/Experimental. Sea Autodesk identificar o Tipo de

Licenÿa como uma versÿo de "demonstraÿo", "avaliaÿo", "experimental", "nÿo
destinada ÿ revenda" ou "NFR"(cada qual considerada uma "Licenÿa de Avaliaÿo") na

Identificaÿo de Licenÿa aplicÿvel, o Licenciado poderÿ Instalar uma c6pia de uma
versÿo especifica dos Materiais Licenciados designados na Identificaÿo de Licenÿa
aplicÿvel em 1 (um) Computador, sujeito a certas l'imitaÿ6es funcionals descritas na

clÿusula 6.3 (Dados Afetados), em Base Aut6noma, e permltir o Acesso a essa copia
dos Materiais Licenciados exclusivamente pelo Pessoal Licenciado e somente para Fins

de Avaliagÿo, desde que o n6mero mÿximo de usuÿrios Autorizados simultÿneos nÿo
exceda um (1) e seja feito apenas no local de trabalho do Licenciado. Uma Licenÿa de
Avaliaÿo tem prazo fixo especificado na Identificaÿo da Licenÿa. Se nenhum prazo

for especificado, o prazo 6 de 30 (trinta) dias contados da Instalaÿo ou se for de
outra forma autorizado por escrito pela Autodesk.

10.
Licenÿa por Prazo Fixo/Limitada/de Aluguel. Sea Autodesk designar uma
licenÿa na Identificagÿo de Licenga aplicÿvel como sendo por periodo especificado ou
duraÿo limitada, por prazo fixo (alUm das licenÿas em B.7, B.8 ou B.9) ou como uma

licenÿa de Aluguel, o direito do Licenciado de Instalar e Acessar os Materiais
Licenciados perdurarÿ somente durante o periodo, a duraÿ8o e o prazo especificados
na Identificagÿo de Licenÿa. A Instalaÿo e o Acesso serÿo feitos de acordo e

sujeitos ao Tipo de Licenÿa e ao N6mero Permitido aplicÿveis, sea Autodesk
especificar uma licenÿa na Identificaÿo de Licenga aplicÿvel como sendo por prazo
especifico, de duraÿo limitada, de aluguel ou com prazo fixo, mas, todavia, nenhum

periodo, duragÿo ou prazo for especificado na Identificaÿo de Licenÿa, o respectivo
periodo, duraÿo ou prazo serÿ de 90 (noventa) dias contados da Instalaÿo.

11.

•

Licenÿa de sessÿo de Rede Especifica: sea Identificaÿo de Licenÿa definir

o Tipo de Licenÿa como uma "Licenÿa de Sessÿo de Rede Especiflca", o Licenciado

poderÿ instalar 1 (uma) c6pia da versÿo especifica dos Materiais Licenciados
designados na Identificaÿo de Licenga aplicÿvel em um computador e permitir o
acesso aos Materlals Licenciados a partir de diversos computadores mediante um
Aplicativo de virtualizaÿo suportada, com Base em Rede, somente pelo Pessoal do

Licenciado e exclusivamente para as necessidades internas de neg6cios deste, desde
que o n6mero de sess6es concomitantes nÿo exceda o N6mero Permitido nem outros

limites estabelecidos pela ferramenta Autodesk Licence Manager (se houver). Para os
fins desta Licenÿa de Sessÿo de Rede Especifica, (a) uma "Sessÿo" 6 definida como
uma 6nica troca de informaÿ6es entre dois computadores que estejam conectados por

meio de um Aplicativo de wrtualizaÿo suportada; e (b) "Aplicativo(s) de
virtualizagÿo suportada" sÿo aplicativos e mÿtodos de virtualizaÿo que sÿo
especificamente indicados pela Autodesk como suportados na Documentaÿo de usuÿrio

dos Materiais Licenciados. NO que se refere a tal Aplicativo de virtualizaÿo
suportada, o Licenciado concorda em ativar qualquer mecanismo de rastreamento de

sessÿo disponivel, em nÿo desabilitar qualquer mecanismo de rastreamento de sessÿo
disponivel e em conservar consigo todos os registros gerados portal mecanismo de
rastreamento de sessSo. A Licenqa de sessÿo de Rede Especifica serÿ de prazo
perpÿtuo, salvo se for disposto diversamente por este Contrato.
12.1. Se o software for uma ferramenta Autodesk Creative Finishing para
composiÿo, classificaÿo, ediÿo e/ou acabamento, incluindo, sem limitaÿ6es, o
® Flame
® Premium, Autodesk
®
® , Autodesk
® Flame
® , Autodesk
®
®,
Autodesk
Inferno
Flare
Autodesk® Flint®, Autodesk® Lustre®, Autodesk® Backdraft® conform, e o Autodesk®
smoke® Advanced para aplicativos avanÿados do Linux:

12.1.1. A definiÿo de Licenÿa Aut6noma (Individual) 6 excluida e
substituida pelo seguinte: Sea Identificaÿ8o da Licenÿa identificar o Tipo de
Licenga como 'ÿLicenÿa Aut6noma" ou como "Lÿcenÿa Indiwdual", o Licenciado poderÿ

Instalar uma 6nica c6pia primÿria da versÿo especifica dos Materiais Licenciados
especificados na Identificaÿo de Licenga aplicÿvel em 1 (um) Computador, em uma
Base Aut6noma, e permitir o Acesso a tal c6pia primÿria dos Materiais Licenciados
exclusivamente ao Pessoal do Licenciado e somente para as Necessidades Internas de
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Neg6cios do Licenciado. A Licenÿa Aut6noma (Individual) ÿ de prazo perpÿtuo, salvo
conforme de outra forma previsto neste Contrato.
12.2. No que diz respeito ao Autodesk Wiretap API, 1. o Licenciado poderÿ Instalar e

Acessar tal API em um Computador, mesmo que uma c6pia licenciada do software
descrito na clÿusula 12.1 nÿo esteja instalada; e 2. a Instalaÿo e o Acesso a tal

API nÿo precisam ser exclusivamente relacionados ÿ Instalaÿo e ao Acesso do
Licenciado ao software descrito na clÿusula 12.1.
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