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ANEXO DE SOFTWARE DA VMWARE 

Ú ltima atualização: 16 de junho de 2022 

Este Anexo de Software aos Termos Gerais será aplicável se o Cliente adquirir um Software. 

1. SOFTWARE. 

1.1. Concessão de Licença. A VMware concede ao Cliente uma licença não exclusiva e intransferível para: (a) instalar o 
número de licenças de Software indicadas no Pedido dentro do Território; e (b) usar o Software e a Documentação 
durante o prazo da licença, exclusivamente para as operações comerciais internas do Cliente e sujeito às disposições 
do Guia do Produto. As licenças concedidas ao Cliente são apenas para uso de código objeto. “Território” significa o 
país ou os países onde o Cliente foi faturado, a menos que definido de forma mais ampla no Guia do Produto. Se o 
Território para o Software incluir qualquer estado membro da Área Econômica Europeia ou do Reino Unido, o Cliente 
poderá instalar esse Software em toda a Área Econômica Europeia e Reino Unido.  

1.2. Agentes Terceiros. O Cliente pode permitir que Agentes Terceiros instalem e usem o Software em nome do Cliente 
apenas para fornecer serviços ao Cliente. 

1.3. Cópias Permitidas. O Cliente pode copiar o Software e a Documentação conforme necessário para instalar e usar a 
quantidade de cópias licenciadas, mas, de outra forma, somente para fins de arquivamento.  

1.4. Migrações. O Cliente pode solicitar licenças do Software que podem ser usadas apenas para atualizar ou substituir 
hardware, alterar centros de dados ou atualizar para uma versão mais recente do Software (“Licenças de Migração”). 
O Cliente somente poderá usar as Licenças de Migração pelo período concedido pela VMware. As Licenças de 
Migração para o Software são fornecidas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” sem indenização, suporte ou 
garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A responsabilidade agregada da VMware (excluindo danos indiretos, 
pelos quais a VMware se isenta expressamente de qualquer responsabilidade) por qualquer reivindicação 
decorrente do uso das Licenças de Migração pelo Cliente não excederá US$ 5.000. 

1.5. Serviços em Nuvem. Se o Software incluir um componente de Serviço em Nuvem ou se um pacote de Software 
incluir um direito de Serviço em Nuvem, esse Serviço em Nuvem estará sujeito ao Anexo de Serviços em Nuvem.  

2. RESTRIÇÕ ES DA LICENÇA. O Cliente não deve e não deve permitir que qualquer terceiro: (a) disponibilizem o 
Software de qualquer forma a terceiros, exceto conforme especificado na seção 1.2 deste Anexo (Agentes Terceiros); 
(b) transfiram ou sublicenciem o Software ou a Documentação a qualquer terceiro (incluindo uma Afiliada), exceto 
conforme expressamente permitido na seção 11.1 dos Termos Gerais (Transferência e Atribuição); (c) modificar, 
traduzir, melhorar ou criar trabalhos derivados do Software; (d) realizem engenharia reversa, 
descompilem/decompilem ou de outra forma tentem derivar o código-fonte do Software, exceto na medida 
permitida pela lei aplicável; ou (e) removam quaisquer avisos de direitos autorais ou outros avisos de propriedade.  

3. REGISTROS E RELATÓ RIOS.  

3.1. VERIFICAÇÃO. O Cliente deve cooperar com a VMware para demonstrar conformidade com o Contrato. A VMware 
(ou um terceiro contratado pela VMware) pode verificar essa conformidade uma vez em qualquer período de 12 
meses com notificação prévia razoável e sem interferir irrazoavelmente nas atividades comerciais do Cliente. Se a 
verificação revelar um pagamento menor de mais de cinco por cento das taxas de Software pagáveis pelo Cliente 
durante o período analisado, o Cliente deverá reembolsar a VMware pelos custos razoáveis incorridos. 

3.2. RELATÓ RIOS. Mediante solicitação da VMware pelo menos 90 dias antes da expiração do direito do Cliente aos 
Serviços de Suporte ou Software por Assinatura, o Cliente deve reportar à VMware por e-mail para 
LicenseAdvisory@vmware.com o número de licenças de Software que o Cliente instalou e as informações 
razoavelmente solicitadas pela VMware.  

4. SERVIÇOS DE SUPORTE. A VMware fornecerá Serviços de Suporte de acordo com o Guia de Serviços de Suporte e 
políticas relacionadas disponíveis em www.vmware.com/br/support/policies. O uso pelo Cliente de uma versão do 
Serviço por Assinatura (conforme descrito no Guia de Serviços de Suporte) estará sujeito aos termos do Guia do 
Produto na data em que o Cliente instalar essa versão pela primeira vez.  
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