CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA TECNODADOS
IMPORTANTE - LEIA ANTES DE COPIAR, INSTALAR OU USAR.
Ao carregar ou usar o Software, você concorda com os termos deste Contrato.
Se não concordar, não inicie, não instale e nem use o Software.
Não use nem carregue este software e/ou qualquer outro material associado a este, até ter lido
cuidadosamente os termos e as condições a seguir.
1. Outorga de Licença.
Este Contrato de Licença de Software é um contrato legal entre você, usuário final, e a
Tecnodados. Este Software é licenciado para uso em conjunto com outros produtos, componentes
conectados ou instalados em seu ambiente de trabalho. A instalação, manutenção e reparo destes
equipamentos, não fornecidos em conjunto com este Software são de sua responsabilidade, usuário
final.
Sob os termos desse Contrato, a Tecnodados lhe concede uma licença intransferível e não
exclusiva, conforme a versão;
a) Prémium, por tempo indeterminado se paga integralmente ou;
b) Expressa, periódica na forma de locação, pelo período de tempo descrito no aditivo
contratual, que passa a fazer parte deste contrato de Licença de Software
2. Direitos de Cópias e Restauração.
Esta Licença de Software lhe garante o direito de fazer uma cópia e instalação do Software
em um único computador para uso pessoal ou comercial e poderá criar uma cópia de backup do
Software, sujeita às seguintes condições:
a) Não é permitido fazer engenharia reversa, descompilação nem desmontagem do Software;
b) Não é permito copiar, modificar, alugar, vender, distribuir nem transferir qualquer parte do
Software, exceto quando declarado nesse Contrato, e você concorda em impedir a cópia não
autorizada deste Software;
c) Esta Licença de Software contém partes de software de propriedade de terceiros, alguns dos
quais podem estar identificados em, e licenciados de acordo com qualquer arquivo “texto”
ou outro tipo de arquivo que identifique tais ocorrências, sejam eles adquiridos ou
licenciados na forma de domínios públicos ou livres;
3. Propriedade e Direitos Autorais.
O título de propriedade sobre todas as formas, cópias e distribuição do Software
permanecem com a Tecnodados. O Software contém direitos autorais e está protegido pelas leis e
tratados internacionais. Você não pode remover quaisquer avisos de direitos autorais do Software.
A Tecnodados pode fazer alterações no Software ou nos itens aqui citados a qualquer
momento sem aviso prévio, não está obrigada a oferecer atualização ou suporte ao Software, exceto
quando expressamente declarado;
A Tecnodados não concede qualquer direito expresso ou implícito sobre patentes, direitos
autorais, marcas comerciais ou outros direitos sobre a propriedade intelectual.
O Software pode ser transferido somente se o destinatário concordar totalmente com esses
termos e se você não retiver cópias do Software; neste caso deverá remover a cópia e toda(s) a(s)
instalação(ões) efetuada(s) em seu equipamento.
4. Garantia Limitada.
Se você seguir as instruções, o software será executado em plena conformidade com o que
está descrito nos manuais do software ou conforme o material que o acompanham.

O Software é entregue a você na forma de download de arquivo de mídia eletrônica, você
terá toda a garantia de reposição do arquivo de mídia eletrônica contra defeitos no arquivo entregue,
por um período de noventa (90) dias após a data da compra. No(s) caso(s) em que apresentarem tais
defeitos, você deverá solicitar à Tecnodados por correspondência eletrônica, informando a chave de
registro, para que seja feita a substituição ou a entrega do Software por meio alternativo, a critério
da Tecnodados. Mantenha uma ou mais cópias do arquivo de mídia eletrônica, para posterior
instalação e desinstalação.
5. Exclusão de Outras Garantias.
EXCETO AS GARANTIAS FORNECIDAS ACIMA, O SOFTWARE É FORNECIDO
“NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU
IMPLÍCITA DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO AS GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO AO
MERCADO, AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM
PARTICULAR.
A Tecnodados não oferece garantia nem assume a responsabilidade pela precisão nem pela
integridade de qualquer informação, texto, gráficos, links ou outros itens contidos no Software.
6. Limitação de Responsabilidade.
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A TECNODADOS SE RESPONSABILIZA, EM
HIPÓTESE ALGUMA, POR QUALQUER DANO (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO
A, PERDA DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE INFORMAÇÕES)
RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE,
MESMO QUANDO A TECNODADOS FOR NOTIFICADA OU HOUVER SIDO AVISADA DA
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.
7. Rescisão de Contrato.
A Tecnodados pode rescindir esse Contrato a qualquer momento no caso de violação dos
seus termos. Com a rescisão, V.Sa. destruirá imediatamente o Software ou devolverá todas as suas
cópias à Tecnodados, sem restituição financeira parcial ou total.
8. Leis Aplicáveis.
As reclamações originadas desse Contrato estarão subordinadas às leis de propriedade
intelectual ou direitos autorais do Brasil. A Tecnodados desobriga do cumprimento de qualquer
outro contrato, a menos que se apresentem por escrito e estejam assinados por um representante
legal e autorizado pela Tecnodados.
9. Suporte Técnico.
A Tecnodados garante que o Software funciona substancialmente de acordo com a
documentação do usuário. Fornece o suporte técnico de apoio a restauração do backup de
segurança, observando a rotina de cópia diária do Software. Disponibiliza para consulta e download
o manual de usuário do Software e documentação audiovisuais aplicáveis, dicas de uso e
informativos em serviços online;
Esta garantia não cobre problemas causados por seus atos (ou omissões), pelos atos de
terceiros ou por eventos que estejam além do controle razoável do fabricante ou instalador ou por
danos causados nas atualizações promovidas automaticamente pela Microsoft.
10. Chave do Produto.
O software para ser executado ou acessado, exige uma chave de registro. V.Sa. é responsável
pelo uso das chaves que lhe forem consignadas. Não compartilhe e nem use chaves de registro de
terceiros, poderá ser bloqueada.
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