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CONTRATO DE LICENÇ A AO USUÁ RIO FINAL DA VMWARE 

Ú ltima atualizaç ã o: 3 de Maio de 2021 

OS TERMOS DESTE CONTRATO DE LICENÇ A AO USUÁ RIO FINAL ("EULA") REGERÃ O O USO DO SOFTWARE POR VOCÊ , 
INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER TERMOS QUE POSSAM SURGIR DURANTE A INSTALAÇ Ã O DO SOFTWARE.  

AO BAIXAR, INSTALAR OU USAR O SOFTWARE, VOCÊ  CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS DESTE EULA. SE VOCÊ  NÃ O 
CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE EULA, VOCÊ  NÃ O DEVERÁ  BAIXAR, IMPLEMENTAR NEM USAR O SOFTWARE, E DEVERÁ  
EXCLUIR OU DEVOLVER O SOFTWARE NÃ O USADO PARA NÓ S OU PARA O PARCEIRO DE CANAL DA VMWARE, DO QUAL VOCÊ  O 
ADQUIRIU, DENTRO DE TRINTA (30) DIAS, A CONTAR DE SUA AQUISIÇ Ã O, E SOLICITAR UM REEMBOLSO DA TAXA DE LICENÇ A, SE 
HOUVER, QUE FOI PAGA PELO SOFTWARE. 

LICENÇ A DE AVALIAÇ Ã O. Se você  licenciar o Software para fins de avaliaç ã o (uma "Licenç a de Avaliaç ã o"), seu uso do Software será  permitido 
somente pelo período de 30 (trinta) dias (salvo especificado em contrá rio), e você  nã o poderá  usar o Software com dados de produç ã o. 
Independentemente de qualquer outra clá usula deste EULA, uma Licenç a de Avaliaç ã o do Software é  fornecida "no estado em que se encontra", 
sem indenizaç ã o, suporte ou garantia de qualquer tipo, seja expresso ou implícito. 

1. CONCESSÃ O DE LICENÇ A. 

1.1. Concessã o da Licenç a Geral. Nó s concedemos a você  uma licenç a nã o exclusiva e intransferível (exceto conforme estabelecido na 
Seç ã o 12.1 (Transferê ncias; Cessã o)) para instalar o Software dentro do Territó rio e para usar o Software e a Documentaç ã o durante o 
período da licenç a, unicamente para as suas operaç õ es comerciais internas e sujeito à s disposiç õ es do Guia do Produto. Salvo indicaç ã o 
em contrá rio na Ordem, as licenç as concedidas a você  serã o exclusivamente para uso de có digo objeto e serã o vá lidas a partir da 
Entrega.  

1.2. Usuá rios e Agentes Terceiros. De acordo com a Licenç a concedida a você  na Seç ã o 1.1 (Concessã o da Licenç a Geral), você  pode 
permitir que seus Usuá rios usem o Software e pode permitir que Agentes Terceiros instalem e usem o Software em seu nome com o 
propó sito exclusivo de prestar serviç os a você . Você  será  responsá vel por garantir que seus Usuá rios e Agentes Terceiros cumpram com 
este EULA, e qualquer violaç ã o deste EULA por um Usuá rio ou Agente Terceiro será  considerada como uma violaç ã o sua de contrato.  

1.3. Có pias Permitidas. Você  pode copiar o Software e a Documentaç ã o conforme necessá rio para instalar e usar a quantidade de có pias 
licenciadas, mas, de outra forma, somente para fins de arquivamento.  

1.4. Avaliaç ã o Comparativa. Você  pode usar o Software para realizar testes internos de desempenho e estudos de avaliaç ã o comparativa. 
Você  só  poderá  publicar ou distribuir os resultados dos estudos para terceiros se nó s tivermos analisado e aprovado a metodologia, as 
hipó teses e os outros parâ metros do estudo antes da publicaç ã o e da distribuiç ã o. Entre em contato conosco pelo e-mail 
benchmark@vmware.com para solicitar revisã o e aprovaç ã o.  

1.5. Serviç os para Afiliadas. Você  pode usar o Software para prestar serviç os de TI à s suas Afiliadas, desde que essas Afiliadas nã o possam 
usar diretamente o Software. 

1.6. Software de Có digo Aberto. O Software de Có digo Aberto (OSS) é  licenciado para você  sob os termos de licenç a aplicá veis do pró prio 
OSS, que podem ser encontrados no arquivo open_source_licenses.txt que acompanha o Software, na Documentaç ã o ou, se aplicá vel, 
nos Arquivos Fontes correspondentes (conforme definidos abaixo) para o OSS disponível em 
www.vmware.com/download/open_source.html. Estes termos de licenç a de OSS sã o consistentes com a licenç a concedida na Seç ã o 1 
(Concessã o da Licenç a), podendo incluir direitos adicionais que beneficiem você . Os termos de licenç a de OSS prevalecem sobre este 
EULA na medida em que este EULA impõ e mais restriç õ es em relaç ã o a você  do que os termos de licenç a de OSS aplicá veis. Na medida 
em que a licenç a para qualquer Software de Có digo Aberto exigir que disponibilizemos para você  o có digo-fonte correspondente e/ou 
modificaç õ es (os "Arquivos Fonte"), você  poderá  obter uma có pia dos Arquivos Fonte aplicá veis no nosso site em 
www.vmware.com/download/open_source.html ou enviando uma solicitaç ã o por escrito com seu nome e endereç o para: VMware, Inc., 
3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos da Amé rica. Todas as solicitaç õ es devem especificar claramente: Open 
Source Files Request, Attention: General Counsel. Esta oferta para obter uma có pia dos Arquivos Fonte é  vá lida por trê s anos da data 
em que você  adquiriu o Software. 

2. RESTRIÇ Õ ES; PROPRIEDADE. 

2.1. Restriç õ es da Licenç a. Sem o nosso consentimento pré vio por escrito, você  nã o deve e nã o deve permitir que terceiros: (a) use o 
Software em um provedor de serviç os de aplicativo, agê ncia de serviç os, serviç os de TI hospedados ou com capacidade semelhante 
para terceiros, exceto conforme especificado na Seç ã o 1.5 (Serviç os para Afiliadas); (b) divulgar a terceiros os resultados de quaisquer 
testes de avaliaç ã o de comparativa ou aná lises comparativas ou competitivas do Software realizados por você  ou em seu nome, exceto 
conforme especificado na Seç ã o 1.4 (Avaliaç ã o Comparativa); (c) disponibilizar o Software em qualquer forma para quaisquer terceiros, 
exceto conforme especificado na Seç ã o 1.2 (Usuá rios e Agentes Terceiros); (d) transferir ou sublicenciar o Software ou a Documentaç ã o 
para uma Afiliada ou quaisquer terceiros, exceto quando expressamente permitido na Seç ã o 12.1 (Transferê ncias; Cessã o); (e) usar o 
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Software em conflito com os termos e as restriç õ es do modelo de licenciamento do Software e outros requisitos especificados no Guia 
do Produto e/ou na Ordem aplicá vel; (f) exceto na extensã o em que for permitida pela lei aplicá vel obrigató ria, modificar, traduzir, 
aprimorar ou criar trabalhos derivados do Software, ou fazer engenharia reversa, descompilar ou, de outra forma, tentar derivar o có digo-
fonte do Software, exceto conforme especificado na Seç ã o 2.2 (Descompilaç ã o); (g) remover qualquer direito autoral ou outros avisos de 
propriedade constantes em quaisquer có pias do Software; ou (h) violar ou contornar quaisquer restriç õ es tecnoló gicas no Software ou 
especificadas no presente EULA, por exemplo, por meio de softwares ou serviç os. 

2.2. Descompilaç ã o. Apenas do quanto previsto na Seç ã o 2.1, você  poderá  descompilar o Software na extensã o em que as leis do Territó rio 
confiram a você  o direito expresso de fazê -lo, a fim de obter as informaç õ es necessá rias para prover ao Software a interoperabilidade 
com outro software; considerando, poré m, que (a) você  deve primeiro nos solicitar essa informaç ã o; (b) você  deve fornecer todas as 
informaç õ es razoá veis necessá rias solicitadas que pemita que avaliemos sua reivindicaç ã o; e (c) nó s podemos, a nosso crité rio, fornecer 
essa informaç ã o de interoperabilidade a você , impor condiç õ es razoá veis (incluindo uma taxa razoá vel) sobre tal uso do Software ou 
oferecer alternativas para reduzir qualquer potencial impacto adverso sobre nossos direitos de propriedade sobre o Software. 

2.3. Propriedade. O Software e a Documentaç ã o (incluindo todas as có pias e partes), todas as melhorias, aperfeiç oamentos, modificaç õ es 
e trabalhos derivados do Software ou da Documentaç ã o e todos os Direitos de Propriedade Intelectual no Software e na Documentaç ã o 
sã o, e continuarã o a ser, propriedade ú nica e exclusiva da VMware e seus licenciantes. Seus direitos de instalaç ã o e uso do Software e 
da Documentaç ã o sã o limitados aos direitos expressamente concedidos no presente EULA e em qualquer Ordem aplicá vel. Nenhum 
outro direito está  implícito com relaç ã o ao Software, à  Documentaç ã o ou quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual relacionados. 
Você  nã o está  autorizado a usar (e nã o deverá  permitir que terceiros usem) o Software ou a Documentaç ã o, exceto conforme 
expressamente autorizado por este EULA ou pela Ordem aplicá vel. Nó s nos reservamos todos os direitos nã o outorgados expressamente 
a você . Nó s nã o transferimos quaisquer direitos de propriedade em qualquer Software ou Documentaç ã o. 

2.4. Sistemas Operacionais Convidados. Alguns Softwares permitem que Sistemas Operacionais Convidados e programas de aplicativo 
sejam executados em um sistema de computador. Você  reconhece que é  responsá vel pela obtenç ã o e pelo cumprimento de todas as 
licenç as necessá rias para operar qualquer software de terceiros. 

3. ORDEM. Sua Ordem está  sujeita a este EULA. Nenhuma Ordem está  vinculada a nó s até  que seja aceita por nó s. As Ordens de Software 
sã o consideradas aceitas apó s a Entrega do Software incluído em tal Ordem. As ordens de compra emitidas para nó s nã o precisam ser 
assinadas por você  para serem vá lidas e aplicá veis. Todas as Ordens sã o nã o reembolsá veis e nã o cancelá veis, exceto conforme 
expressamente previsto no presente EULA. Quaisquer reembolsos autorizados para você  conforme o presente EULA serã o remetidos a 
você  ou ao parceiro de canal da VMware de quem você  adquiriu sua licenç a do Software. 

4. REGISTROS E AUDITORIA. Você  deve manter registros precisos do uso que você  faz do Software, suficientes para demonstrar o 
cumprimento dos termos do presente EULA. Nó s temos o direito de auditar estes registros e o uso que você  faz do Software para 
confirmar o cumprimento dos termos do presente EULA. Essa auditoria está  sujeita a um aviso pré vio razoá vel e nã o interferirá  
injustificadamente em suas atividades comerciais. Nó s nã o poderemos realizar mais de 01 (uma) auditoria em qualquer período de 12 
(doze) meses, e somente durante o horá rio comercial normal. Você  deve cooperar razoavelmente conosco e com qualquer auditor 
terceirizado e deve, sem prejuízo a nossos outros direitos, arcar com qualquer descumprimento identificado pela auditoria pagando taxas 
adicionais. Você  deverá  nos reembolsar por todos os custos razoá veis da auditoria se esta revelar qualquer pagamento insuficiente de 
mais de 5% (cinco por cento) das taxas do Software pagá veis por você  para o período auditado, ou caso você  nã o tenha conseguido 
manter materialmente registros precisos de uso do Software.  

5. SERVIÇ OS DE SUPORTE. Serviç os de suporte e de assinatura para o Software ("Serviç os de Suporte") sã o fornecidos de acordo com 
os Termos dos Serviç os de Suporte e nã o estã o sujeitos ao presente EULA. Você  nã o tem direito a quaisquer atualizaç õ es, extensõ es 
ou melhorias do Software, a menos que você  tenha adquirido separadamente os Serviç os de Suporte ou se esses serviç os estiverem 
incluídos na compra de uma licenç a do Software, conforme previsto no Guia do Produto. 

6. GARANTIAS. 

6.1. Garantia do Software: Duraç ã o e Recurso. Nó s garantimos que o Software, por um período de 90 (noventa) dias apó s a entrega ou o 
aviso de disponibilidade para download eletrô nico ("Período de Garantia"), estará  substancialmente em conformidade com a 
Documentaç ã o aplicá vel, desde que o Software: (a) tenha sido devidamente instalado e usado em todas as ocasiõ es de acordo com a 
Documentaç ã o aplicá vel; e (b) nã o tenha sido modificado nem incrementado por outras pessoas alé m de nó s ou nosso representante 
autorizado. Nó s faremos, à s nossas pró prias custas e como nossa ú nica obrigaç ã o e seu recurso exclusivo por qualquer violaç ã o desta 
garantia, a substituiç ã o do Software ou a correç ã o de qualquer erro reproduzível no Software que você  tenha relatado por escrito, durante 
o Período de Garantia. Se nó s determinarmos que nã o seja possível corrigir o erro ou substituir o Software, você  será  reembolsado pelos 
valores pagos pelo Software e a Licenç a desse Software será  terminada. 

6.2. Esclarecimento sobre a Garantias. A NÃ O SER A GARANTIA LIMITADA NA SEÇ Ã O 6.1, NO LIMITE MÁ XIMO PERMITIDO POR LEI, 
NÓ S, EM NOSSO NOME E EM NOME DE NOSSOS FORNECEDORES, NOS EXIMIMOS DE TODAS AS GARANTIAS, SEJAM 
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁ RIAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇ Ã O, QUALIDADE 
SATISFATÓ RIA, ADEQUAÇ Ã O A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO, NÃ O INFRAÇ Ã O, E QUALQUER GARANTIA QUE SURJA 
NO DECURSO DA NEGOCIAÇ Ã O OU DO DESEMPENHO, RELATIVAS AO SOFTWARE E À  DOCUMENTAÇ Ã O. NÓ S E NOSSOS 
FORNECEDORES NÃ O GARANTIMOS QUE O SOFTWARE FUNCIONARÁ  DE FORMA ININTERRUPTA OU QUE ELE ESTARÁ  
LIVRE DE ERROS OU QUE O SOFTWARE ATENDERÁ  (OU É  PROJETADO PARA ATENDER) À S SUAS NECESSIDADES 
COMERCIAIS.  
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7. INDENIZAÇ Ã O DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.  

7.1. Defesa e Indenizaç ã o. Condicionado ao restante desta Seç ã o 7, nó s vamos: (A) defender você  contra qualquer Reivindicaç ã o de 
Infraç ã o; e (b) indenizar você  por todas as multas, danos e custos determinados a você , de forma final, por um tribunal de jurisdiç ã o 
competente, uma agê ncia governamental ou um estabelecido em um acordo celebrado, em relaç ã o a qualquer Reivindicaç ã o de Infraç ã o. 
Estas obrigaç õ es serã o aplicá veis apenas se você : (I) nos fornecer a notificaç ã o de Reivindicaç ã o de Infraç ã o dentro de um período 
razoá vel apó s tomar conhecimento da reivindicaç ã o (desde que qualquer atraso em fornecer a notificaç ã o nos exima de nossas 
obrigaç õ es de indenizaç ã o somente na medida em que o atraso nos prejudique); (ii) permitir que nó s tenhamos controle ú nico sobre a 
defesa e acordo sobre a Reivindicaç ã o de Infraç ã o e (iii) cooperar razoavelmente ao responder nossas solicitaç õ es de assistê ncia com 
relaç ã o à  Reivindicaç ã o de Infraç ã o. Nó s nã o, sem seu pré vio consentimento por escrito, que nã o poderá  ser retido, condicionado ou 
postergado injustificadamente, celebraremos qualquer acordo de qualquer Reivindicaç ã o de Infraç ã o que obrigue você  a admitir qualquer 
culpa ou a desembolsar quaisquer valores nã o reembolsá veis ao reclamante. Você  nã o pode celebrar acordos ou se comprometer com 
qualquer Reivindicaç ã o de Infraç ã o sem nosso consentimento pré vio por escrito. 

7.2. Recursos. Se o Software se tornar, ou em nossa opiniã o for propenso a se tornar, objeto de uma Reivindicaç ã o de Infraç ã o, nó s vamos, 
a nosso crité rio e à s nossas custas: (a) obter os direitos necessá rios para que você  continue usando o Software; (b) substituir ou modificar 
o Software para que ele nã o cause mais a infraç ã o; ou (c) terminar a Licenç a do Software afetado e descontinuar os serviç os de suporte 
relacionados e, apó s sua comprovada exclusã o do Software afetado, reembolsá -lo: (i) para uma Licenç a Perpé tua, as taxas pagas para 
a Licenç a do Software afetado, menos a depreciaç ã o linear sobre uma vida ú til de trê s (3) anos a partir da data da Entrega do Software 
e quaisquer taxas pré -pagas nã o utilizadas para Serviç os de Suporte, ou (ii) para Software de Assinatura, quaisquer taxas pré -pagas, 
pro-rata para o período remanescente do Prazo de Assinatura entã o vigente.  

7.3. Exclusõ es. Nó s nã o temos qualquer obrigaç ã o, nos termos desta Seç ã o 7 ou de outra forma, com relaç ã o a qualquer Reivindicaç ã o de 
Infraç ã o baseada em: (a) combinaç ã o do Software com produtos ou conteú dos que nã o sejam da VMware; (b) uso para um propó sito ou 
de uma maneira para os quais o Software nã o foi projetado; (c) uso de qualquer versã o anterior do Software quando o uso de uma versã o 
mais recente teria evitado a infraç ã o; (d) qualquer modificaç ã o do Software alé m daquelas feitas por nó s ou com nossa expressa 
autorizaç ã o por escrito; (e) qualquer reivindicaç ã o relacionada a software de có digo aberto ou tecnologia freeware, ou qualquer derivativo 
ou outras adaptaç õ es dos mesmos que nã o tenham sido incorporados por nó s no Software; ou (f) qualquer Software fornecido sem 
custos, como software beta ou para avaliaç ã o. 

7.4. NA EXTENSÃ O PERMITIDA PELA LEI APLICÁ VEL, ESTA SEÇ Ã O 7 EXPRESSA SEU RECURSO Ú NICO E EXCLUSIVO E NOSSA 
TOTAL RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER REIVINDICAÇ Õ ES DE INFRAÇ Ã O.  

8. LIMITAÇ Ã O DE RESPONSABILIDADE.  

8.1. Esclarecimento. NA EXTENSÃ O MÁ XIMA PERMITIDA POR LEI, EM HIPÓ TESE ALGUMA NÓ S SEREMOS RESPONSABILIZADOS 
PELA PERDA DE QUAISQUER LUCROS OU OPORTUNIDADES DE NEGÓ CIOS, PERDA DE USO, PERDA DE CONTEÚ DO OU 
DADOS POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO INTERRUPÇ Ã O DE ENERGIA, FALHAS EM SISTEMAS OU OUTRAS 
INTERRUPÇ Õ ES), PERDA DE RECEITA, PERDA DE FUNDO DE COMÉ RCIO, INTERRUPÇ Ã O DE NEGÓ CIOS OU POR QUAISQUER 
DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE 
BASEADA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, NEGLIGÊ NCIA, RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU DE QUALQUER OUTRO 
MODO. AS LIMITAÇ Õ ES SERÃ O APLICADAS INDEPENDENTEMENTE DE UMA DAS PARTES TER SIDO AVISADA DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SEU PROPÓ SITO 
ESSENCIAL. COMO ALGUMAS JURISDIÇ Õ ES NÃ O PERMITEM A EXCLUSÃ O OU A LIMITAÇ Ã O DE RESPONSABILIDADE POR 
DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, A LIMITAÇ Ã O AQUI MENCIONADA PODE NÃ O SE APLICAR.  

8.2. Limite Má ximo de Responsabilidade Monetá ria NOSSA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER REIVINDICAÇ Ã O NO Â MBITO DO 
PRESENTE EULA NÃ O EXCEDERÁ  A MAIOR DAS TAXAS DE LICENÇ A QUE VOCÊ  PAGOU PELO SOFTWARE QUE DEU ORIGEM 
À  REIVINDICAÇ Ã O OU US$ 5000.  

8.3. Exclusõ es. A LIMITAÇ Ã O DE RESPONSABILIDADE NAS SEÇ Õ ES 8.1 E 8.2 NÃ O SE APLICARÁ  A (i) NOSSAS OBRIGAÇ Õ ES DE 
INDENIZAÇ Ã O NOS TERMOS DA SEÇ Ã O 7 DO PRESENTE EULA OU (ii) QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE NÃ O POSSA SER 
EXCLUÍDA POR LEI. 

8.4. Outras Limitaç õ es. Nossos fornecedores nã o tê m responsabilidade de qualquer natureza nos termos do presente EULA. Você  nã o pode 
fazer uma reivindicaç ã o diretamente contra qualquer um dos fornecedores nos termos do presente EULA. Nossa responsabilidade em 
relaç ã o a qualquer software de terceiros incorporados no Software está  sujeita a esta Seç ã o 8. Você  nã o pode fazer uma reivindicaç ã o, 
nos termos do presente EULA, apó s 18 (dezoito) meses da ocorrê ncia da causa de aç ã o. 

9. RESCISÃ O. 

9.1. Prazo de Vigê ncia do EULA. O prazo de vigê ncia deste EULA começ a na data da Entrega do Software, continuando até  que este EULA 
seja terminado em conformidade com esta Seç ã o 9. 



v.3 de Maio de 2021  
4 de 6 

9.2. Rescisã o Motivada. Nó s poderemos rescindir este EULA imediatamente apó s uma notificaç ã o por escrito para você  se: (a) qualquer 
pagamento devido nos termos deste EULA nã o for recebido dentro de 10 (dez) dias apó s o recebimento de nossa notificaç ã o por escrito 
sobre o pagamento vencido; (b) você  inadimplir materialmente qualquer outra clá usula deste EULA e falhar em saná -lo dentro de 30 
(trinta) dias apó s o recebimento de nossa notificaç ã o por escrito do inadimplemento; (c) você  inadimplir materialmente qualquer clá usula 
deste EULA de modo que nã o possa ser sanado; ou (d) você  encerrou ou suspendeu sua atividade comercial.  

9.3. Rescisã o por Insolvê ncia. Nó s poderemos rescindir este EULA imediatamente apó s envio a você  de uma notificaç ã o por escrito se 
você  tornar-se insolvente, admitir por escrito sua incapacidade de pagar suas dívidas à  medida que elas vencerem; fizer uma cessã o em 
benefício de credores; estar sob o controle de um administrador, um receptor ou uma autoridade semelhante; ou estar sob processo de 
falê ncia ou insolvê ncia. 

9.4. Efeito da Rescisã o. Com a rescisã o deste EULA: (a) todas as Licenç as do Software concedidas a você  sob os termos deste EULA serã o 
finalizadas imediatamente; (b) você  deve interromper o uso do Software e devolvê -lo para nó s ou certificar a destruiç ã o do Software e 
das Chaves de Licenç a (incluindo có pias); e (c) você  deve devolver ou, se nó s solicitarmos, destruir todas as nossas informaç õ es 
confidenciais, bem como as de nossos fornecedores em seu poder ou sob seu controle (a nã o ser as informaç õ es que devam ser retidas 
de acordo com a lei). Qualquer clá usula que, por sua natureza e contexto destina-se a subsistir à  rescisã o ou à  validade do EULA 
subsistirá , incluindo as Seç õ es 1.6 (Software de Có digo Aberto), 2 (Restriç õ es; Propriedade), 4 (Registros e Auditoria), 6.2 
(Esclarecimento sobre a Garantia), 8 (Limitaç ã o de Responsabilidade), 9 (Rescisã o), 10 (Informaç õ es Confidenciais), 12 (Geral), e 13 
(Definiç õ es). Salvo expressamente previsto de outra forma neste EULA ou conforme exigido pela regulamentaç ã o ou lei aplicá vel, a 
rescisã o deste EULA nã o autoriza você  a receber quaisquer reembolsos, cré ditos ou trocas. 

10. INFORMAÇ Õ ES CONFIDENCIAIS. 

10.1. Proteç ã o. Qualquer das partes pode usar Informaç õ es Confidenciais da outra parte divulgadas em relaç ã o a este EULA, a fim de exercer 
seus direitos e cumprir suas obrigaç õ es sob os termos deste EULA ou de outro modo permitido por este EULA. O Destinatá rio divulgará  
as Informaç õ es Confidenciais do Divulgador somente para os funcioná rios ou contratados do Destinatá rio que precisam das informaç õ es 
confidenciais para os propó sitos deste EULA e que estã o sob um dever de confidencialidade nã o menos restritivo que o especificado 
nesta Seç ã o 10. O Destinatá rio protegerá  as informaç õ es confidenciais do Divulgador contra uso, acesso ou divulgaç ã o nã o autorizados 
da mesma maneira como o Destinatá rio protege suas pró prias informaç õ es confidenciais ou proprietá rias de maneira semelhante, mas 
com nã o menos do que razoá vel cuidado. 

10.2. Exceç õ es. As obrigaç õ es do Destinatá rio nos termos da Seç ã o 10.1, no que se refere a qualquer Informaç ã o Confidencial do Divulgador, 
serã o extintas se o Destinatá rio puder demonstrar que a informaç ã o: (a) já  era legitimamente conhecida pelo Destinatá rio no momento 
da divulgaç ã o pelo Divulgador sem qualquer obrigaç ã o de confidencialidade; (b) foi divulgada ao Destinatá rio por um terceiro que tinha 
o direito de fazer essa divulgaç ã o sem restriç õ es de confidencialidade; (c) está  ou, nã o por culpa do Destinatá rio se tornaram, disponível 
para o pú blico em geral; ou (d) foi desenvolvida de forma independente pelo Destinatá rio, sem acesso ou uso das informaç õ es 
confidenciais do Divulgador. Alé m disso, o Destinatá rio terá  permissã o para divulgar Informaç õ es Confidenciais na medida em que essa 
divulgaç ã o seja exigida por lei ou por ordem de um tribunal de instâ ncia judicial ou ó rgã o administrativo semelhante de jurisdiç ã o 
competente, desde que o Destinatá rio notifique o Divulgador sobre a divulgaç ã o requerida, prontamente e por escrito, e coopere com o 
Divulgador, por solicitaç ã o e à s custas do Divulgador, em qualquer aç ã o legal para contestar ou limitar o escopo da divulgaç ã o requerida. 

10.3. Medida Cautelar. Nada neste EULA limita a capacidade de qualquer uma das partes de buscar o remé dio adequado. 

11. CONTA, OPERAÇ Õ ES E DADOS DE USO. Coletamos suas informaç õ es de contato e de sua compra para gerenciar sua conta e atender 
a suas Ordens. També m processamos (a) informaç õ es necessá rias para facilitar a entrega do Software, incluindo verificaç ã o do 
cumprimento dos termos deste EULA, faturamento e fornecimento de Serviç os de Suporte, e (b) configuraç ã o de Software, desempenho 
e dados de uso para aprimorar os produtos, serviç os e experiê ncia do usuá rio da VMware, e para outros fins analíticos, conforme 
estabelecido no Guia do Produto. Na medida em que qualquer dos dados coletados incluir informaç õ es que identifiquem um indivíduo, 
nó s processaremos essas informaç õ es de acordo com a Declaraç ã o de Privacidade de Produtos e Serviç os da VMware disponível em 
https://www.vmware.com/help/privacy.html. 

12. GERAL. 

12.1. Transferê ncias; Cessã o. Exceto na medida em que a transferê ncia nã o possa ser legalmente restrita, ou conforme permitido pelas 
nossas políticas de transferê ncia e cessã o, e em todos os casos seguindo o processo estabelecido em 
www.vmware.com/support/policies/licensingpolicies.html, você  nã o pode ceder este EULA, qualquer Ordem ou qualquer direito ou 
obrigaç ã o de acordo com este EULA, ou delegar qualquer desempenho sob os termos deste EULA, sem nosso consentimento pré vio 
por escrito, o qual nã o será  retido, condicionado ou postergado injustificadamente. Qualquer outra tentativa de cessã o ou transferê ncia 
por você  será  considerada sem efeito. Podemos utilizar nossas Afiliadas ou outros fornecedores para prestar serviç os a você , desde que 
continuemos responsá veis pelo desempenho dos serviç os. 

12.2. Notificaç õ es. Qualquer notificaç ã o nossa para você  sob os termos deste EULA será  feita: (a) por e-mail para o endereç o de e-mail 
associado à  sua conta, se você  tiver selecionado esse mé todo de recebimento de notificaç õ es; ou (b) por postagem no portal do cliente 
da VMware. Você  deve encaminhar notificaç õ es legais ou outros tipos de correspondê ncia para: VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, 
Palo Alto, California 94304, USA, Attention: Legal Department. 

12.3. Renú ncia. A renú ncia a uma violaç ã o de qualquer clá usula deste EULA nã o constituirá  uma renú ncia de qualquer violaç ã o futura da 
mesma clá usula, ou renú ncia de uma violaç ã o de qualquer outra clá usula. 

https://www.vmware.com/help/privacy.html
http://www.vmware.com/support/policies/licensingpolicies.html
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12.4. Autonomia das Clá usulas. Se qualquer parte deste EULA for considerada invá lida ou inexequível, todas as clá usulas remanescentes 
permanecerã o em vigor na medida do possível para efetuar a intenç ã o das partes. 

12.5. Cumprimento das Leis. Cada parte deve cumprir todas as leis aplicá veis à s aç õ es contempladas por este EULA. 

12.6. Controle de Exportaç ã o; Regulamentos Governamentais. Você  reconhece que o Software é  fornecido respeitando os Regulamentos 
de Administraç ã o de Exportaç ã o dos EUA, podendo estar sujeito à s leis de controle de exportaç ã o do territó rio aplicá vel e que desvios 
contrá rios à s leis de controle de exportaç ã o aplicá veis estã o proibidas. Você  declara que (1) você  nã o é , e nã o está  agindo em nome de 
(a) qualquer pessoa que seja um cidadã o, nacional ou residente, ou que seja controlada pelo governo de qualquer país para o qual os 
Estados Unidos proibiram operaç õ es de exportaç ã o; ou (b) qualquer pessoa ou entidade relacionada na lista do Departamento do 
Tesouro dos EUA de Cidadã os Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas ou na Lista de Pessoas Negadas ou na Lista de 
Entidades do Departamento de Comé rcio dos EUA; e (2) você  nã o permitirá  que o Software seja usado para quaisquer fins proibidos por 
lei, incluindo qualquer desenvolvimento, projeto, fabricaç ã o ou produç ã o proibidos de mísseis ou armas nucleares, químicas ou bioló gicas. 
O Software e a Documentaç ã o sã o considerados "software de computador comercial" e "documentaç ã o de software de computador 
comercial", respectivamente, nos termos da Seç ã o 227.7202 do Suplemento de Regulamentaç ã o de Aquisiç ã o Federal de Defesa 
("DFARS") e da Seç ã o 12.212(b) da Regulamentaç ã o de Aquisiç ã o Federal ("FAR"), conforme aplicá vel. Qualquer uso, modificaç ã o, 
reproduç ã o, lanç amento, execuç ã o, exibiç ã o ou divulgaç ã o do Software e da Documentaç ã o pelo ou para o Governo Federal dos EUA 
será  regido exclusivamente pelos termos e condiç õ es deste EULA. 

12.7. Interpretaç ã o. Os títulos das seç õ es deste EULA sã o para fins de conveniê ncia e nã o devem ser usados na interpretaç ã o deste EULA. 
Conforme usada neste EULA, a palavra "incluindo" significa "incluindo, mas sem limitaç ã o". 

12.8. Idioma. Este EULA está  em inglê s e a versã o do idioma inglê s rege qualquer conflito com traduç ã o para qualquer outro idioma. 

12.9. Lei Aplicá vel. Se o seu endereç o de faturamento for nos EUA, este EULA será  regido pelas leis do estado da Califó rnia e pelas leis 
federais dos EUA. Se seu endereç o de faturamento for fora dos EUA, este EULA será  regido pelas leis da Irlanda. As regras de conflito 
de leis sã o expressamente renunciadas. A Convenç ã o sobre Contratos das Naç õ es Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias 
nã o se aplica.  

12.10. Direitos de Terceiros. A menos que expressamente previsto no presente EULA, este EULA nã o cria quaisquer direitos para qualquer 
pessoa que nã o seja parte dele, e somente pessoas que sejam parte deste EULA podem requerer a execuç ã o de qualquer de seus 
termos ou de qualquer exclusã o ou limitaç ã o contida nele.  

12.11. Ordem de Precedê ncia. Em caso de conflito ou inconsistê ncia entre o Guia do Produto, este EULA e a Ordem, aplicar-se-á  a seguinte 
ordem de precedê ncia decrescente, salvo indicaç ã o em contrá rio em um contrato de licenç a empresarial: (a) o Guia do Produto, (b), este 
EULA e (c) a Ordem. Este EULA substitui quaisquer termos conflituoso ou adicionais e condiç õ es de qualquer ordem de compra, 
reconhecimento ou confirmaç ã o ou outro documento emitido por você  para ou relacionado ao Software. 

12.12. Acordo Integral. Este EULA, juntamente com todas as Ordens aceitas e o Guia do Produto, conté m a totalidade do acordado entre as 
partes com relaç ã o ao objeto deste EULA, e substitui todas as comunicaç õ es, representaç õ es, propostas, compromissos, entendimentos 
e contratos, escritos ou verbais, anteriores ou contemporâ neos entre as partes com relaç ã o ao seu objeto . Este EULA somente poderá  
ser alterado por escrito, com a assinatura dos representantes autorizados de ambas as partes. 

13. DEFINIÇ Õ ES. 

13.1. "Afiliada" significa, com relaç ã o a uma parte em um determinado momento, uma entidade que é  direta ou indiretamente controlada por 
ou que está  sob controle comum ou controla essa parte, em que "controle" significa propriedade, votaç ã o ou outro interesse semelhante, 
representando cinquenta por cento (50%) ou mais dos interesses totais disponíveis dessa entidade. 

13.2. "Informaç õ es Confidenciais" significa informaç õ es ou materiais fornecidos por uma das partes ("Divulgador") para a outra parte 
("Destinatá rio"), que estã o em forma tangível e rotulados como "confidenciais" ou de forma similar ou informaç õ es que uma pessoa 
razoá vel sabia ou deveria saber que eram confidenciais. As seguintes informaç õ es sã o consideradas nossas Informaç õ es Confidenciais, 
estejam ou nã o marcadas ou identificadas como tal: (a) Chaves de Licenç a; (b) informaç õ es sobre nossos preç os, roteiros de produtos 
ou planos de marketing estraté gicos; e (c) materiais nã o pú blicos relacionados ao Software. 

13.3. "Entrega" significa entrega física da mídia (se aplicá vel) ou a data em que você  é  notificado sobre a disponibilidade para fazer o download 
eletrô nico.  

13.4. "Documentaç ã o" significa a documentaç ã o que nó s geralmente fornecemos a você  com o Software, conforme revisada por nó s de 
tempos em tempos, e que pode incluir manuais do usuá rio final, instruç õ es de operaç ã o, guias de instalaç ã o, notas de versã o e arquivos 
de ajuda online sobre o uso do Software. 

13.5. "Sistemas Operacionais Convidados" significa instâ ncias de sistemas operacionais de terceiros licenciados por você , instalados em 
uma Má quina Virtual e executados usando o Software. 
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13.6. "Reivindicaç ã o de Infraç ã o" significa qualquer reivindicaç ã o feita por terceiros de que o Software infringe qualquer patente, marca 
registrada ou direitos autorais desse terceiro ou apropria-se indevidamente de um segredo comercial (mas somente no caso da 
apropriaç ã o indevida nã o decorrer de uma aç ã o sua) sob as leis: (A) dos Estados Unidos; (b) do Canadá ; (c) da Á rea Econô mica Europeia; 
(d) do Reino Unido; (e) da Austrá lia; (f) da Nova Zelâ ndia; (g) do Japã o; ou (h) da Repú blica Popular da China, na medida em que esses 
países faç am parte do Territó rio para a Licenç a. 

13.7. "Direitos de Propriedade Intelectual" significa todos os direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, incluindo direitos autorais, 
marcas comerciais, marcas de serviç o, segredos comerciais, know how, invenç õ es, patentes, solicitaç õ es de patentes, direitos morais e 
todos os outros direitos de propriedade, sejam registrados ou nã o. 

13.8. "Licenç a" significa uma licenç a concedida nos termos da Seç ã o 1.1 (Concessã o da Licenç a Geral).  

13.9. "Chave de Licenç a" significa um nú mero de sé rie que permite a você  ativar o Software. 

13.10. "Prazo da Licenç a" significa a duraç ã o de uma Licenç a, conforme especificado na Ordem. 

13.11. "Software de Có digo Aberto" ou "OSS" significa os componentes de software incorporados no Software e fornecidos sob termos de 
licenç a separados, que podem ser encontrados no arquivo open_source_licenses.txt (ou semelhante) fornecido no Software ou em 
www.vmware.com/download/open_source.html.  

13.12. "Ordem" significa uma ordem de compra, um contrato de licenç a empresarial ou outro documento de ordem para Software regido por 
este EULA, emitido por você  para nó s ou para seu parceiro de canal da VMware e que é  aceito por nó s conforme estabelecido na Seç ã o 
3 (Ordem). 

13.13. "Licenç a Perpé tua" significa uma Licenç a para o Software com uma duraç ã o perpé tua. 

13.14. "Guia do Produto" significa a versã o atual do Guia do Produto da VMware no momento da sua Ordem, que pode ser acessado por links 
em www.vmware.com/download/eula. 

13.15. "Termos de Serviç os de Suporte" significam nossas políticas de suporte entã o atuais, cujas có pias estã o publicadas em 
www.vmware.com/support/policies. 

13.16. "Software" significa os programas de computador da VMware que constam em nossa lista de preç os, para os quais você  adquire uma 
licenç a mediante uma Ordem, junto com qualquer có digo do software relacionado que fornecemos em conformidade com um contrato 
de serviç o de suporte ou de assinatura e que nã o está  sujeito a um contrato de licenç a separado. 

13.17. "Software de Assinatura" significa Software que é  licenciado para um termo específico. ("Prazo de Assinatura").  

13.18. "Territó rio" significa o país ou os países onde você  recebeu a fatura, salvo conforme previsto de outra forma no Guia do Produto. Se o 
Territó rio para o seu Software inclui qualquer estado membro da Á rea Econô mica Europeia ou do Reino Unido, você  pode instalar esse 
Software em toda a Á rea Econô mica Europeia e em todo o Reino Unido. 

13.19. "Agente Terceiro" significa um terceiro que fornece serviç os de tecnologia da informaç ã o a você  de acordo com um contrato por escrito 
com você . 

13.20. "Usuá rio Final Federal dos EUA" significa uma das seguintes agê ncias ou estabelecimentos do Governo Federal dos EUA: (a) 
departamentos executivos, conforme definido pelo 5 U.S.C. 101; (b) departamentos militares, conforme definido pelo 5 U.S.C. 102; (c) 
corporaç õ es governamentais, conforme definido pelo 5 U.S.C. 103; (d) estabelecimentos independentes, conforme definido pelo 5 U.S.C. 
104; e (e) qualquer estabelecimento do poder legislativo ou judiciá rio do Governo Federal dos EUA (exceto Senado, Câ mara dos 
Deputados, Arquiteto do Capitó lio e quaisquer atividades sob a direç ã o do Arquiteto). 

13.21. "Usuá rio" significa um funcioná rio, contratado, ou Agente Terceiro que você  autorizou a usar o Software, conforme permitido sob os 
termos deste EULA. 

13.22. "Má quina Virtual" significa um contê iner de software que pode executar seu pró prio sistema operacional e executar aplicativos como 
uma má quina física. 

13.23. "Vmware", "Nó s" ou "Nos" significa VMware, Inc., uma corporaç ã o de Delaware, se o endereç o de faturamento para sua Ordem for 
nos EUA, ou VMware International Unlimited Company, uma empresa organizada e existente sob as leis da Irlanda, se o endereç o de 
faturamento de sua Ordem for fora dos EUA. 

13.24. "Você " significa você  individualmente ou a entidade jurídica que você  representa. Se você  está  firmando o EULA como uma entidade, 
você  declara que tem autoridade para vincular essa entidade. 
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