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TERMO DE LICENÇA DE USUÁRIO DO FARMCOMMAND 

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE TERMO! AO CLICAR EM "ACEITO", VOCÊ RECONHECE 
QUE LEU, ENTENDEU E CONCORDOU COM ESTE EULA E QUAISQUER TERMOS E CONDIÇÕES OU 
MODIFICAÇÕES ADICIONAIS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE. SE NÃO CONCORDAR COM 
TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES, CLIQUE EM BOTÃO OU LINK "NÃO ACEITO" OU SAIA DO 
SOFTWARE. 

PORTANTO, AGORA, considerando o acima exposto e ao pactuado neste documento, além de outras 
considerações boas e valiosas ora firmadas, as partes reconhecem por meio deste que têm ciência e 
concordam com o que segue: 

1. DEFINIÇÔES 

1.1 Definições. Os termos indicados a seguir, que serão utilizados ao longo deste EULA, terão seus 
respectivos significados estabelecidos abaixo: 

(a) “Legislação antispam do Canadá” consiste em um ato legal para promover a eficiência e 
congruência da economia canadense, de modo que são regulamentadas algumas 
atividades que tiram a confiabilidade dos meios eletrônicos de comunicação para o 
comércio, bem como para emendar a lei canadense de rádio e televisão e comissão de 
telecomunicações. 

(b) “CDMS” significa Crop Data Management Systems, Inc. 

(c) “Informação Confidencial” significa toda e qualquer informação, divulgada por escrito, 
eletronicamente, oralmente, em formato legível por máquina ou por qualquer outra 
forma, de qualquer natureza, que seja identificada ou não como confidencial, incluindo, 
mas não se limitando, aos termos e contratos contidos neste EULA, às informações 
coletadas em inspeção ou ouvidas por você em uma inspeção a qualquer propriedade, 
atividade ou instalação da FEI; o Software; os Resultados; planos de negócios; 
estratégias de negócios; planos de pesquisa e desenvolvimento; estratégia de 
marketing; informações financeiras ou negociais; e quaisquer outras informações 
técnicas, de engenharia, manufatura, produtos, serviços, pessoal, negócios ou 
informações financeiras, que sejam fornecidas, desenvolvidas, disponibilizadas ou 
divulgadas pela FEI a você ou que você prepare, as quais contenham ou indiquem uma 
revisão de quaisquer informações mencionadas nesta seção. 

(d) "Licença de Conteúdo" tem o seu significado indicado na Seção 4.2 (b). 

(e) “Parte Inadimplente” tem o seu significado indicado na Seção 10.2 (c). 

(f) "EULA" é o termo utilizado para indicar este Termo de Licença Usuário Final, juntamente 
com suas programações e apêndices que seguem anexos a este Termo e quaisquer 
outros termos, condições ou modificações adicionais, conforme descrito neste 
documento. 

(g) “IP da FarmCommand" significa o Software, os Resultados, o Conteúdo Licenciado, as 
Informações Confidenciais e toda a Propriedade Intelectual relacionada a eles. 
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(h) “FEI ”significa Farmers Edge Inc., uma corporação constituída de acordo com as leis da 
Província de Manitoba, e inclui as afiliadas, subsidiárias, acionistas, executivos, 
diretores, agentes, representantes, contratados, fornecedores, clientes, licenciadores, 
licenciados, parceiros da FEI, funcionários, sucessores e cessionários, com exceção de 
você. 

(i) “IP da FEI” significa o Software, os Resultados, as Informações Confidenciais e toda a 
Propriedade Intelectual relacionada a eles. 

(j) “Propriedade Intelectual" significa todo e qualquer direito de propriedade intelectual e 
industrial de qualquer natureza, em conformidade com as leis de qualquer país, 
registrado ou não, incluindo, mas não se limitando, a melhorias, modificações, 
desenvolvimentos, segredos comerciais, informações sigilosas, know-how, trabalhos 
derivados, direitos autorais, direitos morais, bancos de dados, estruturas de dados, 
design de banco de dados, capturas de tela, índices de banco de dados, módulos, 
objetos, classes, pacotes, comentários inseridos no texto, interfaces de usuário, 
documentos do projeto, planos de teste e scripts, programas de computador, aplicativos 
e software (seja na fonte, código do objeto ou formatos executáveis) e documentação e 
manuais relacionados, obras literárias e /ou artísticas, composições, compilações, 
diagramas, designs, nomes de domínio, patentes (incluindo, dentre outras, divisões, 
reemissões, substituições, prolongamentos, continuações, reexames, continuações em 
parte, renovações, modificações e extensões), marcas registradas, direitos autorais, 
direitos abrangidos em contratos de usuário registrado, nomes comerciais, nomes 
corporativos, nomes empresarial, identificadores de mídias sociais, hashtags, palavras-
chave e outros direitos de marca ou de marca de serviço, desenhos industriais, modelos 
de utilidade, protótipos, invenções, idéias, dados, sugestões, concepções, formulações, 
compostos, métodos, descobertas, processos, composições, dados e resultados de 
pesquisa, planos de projeto, notas, materiais de teste, registros, desenhos, informações, 
resultados, tecnologias, materiais, fórmulas, especificações e arquitetura, dados, 
técnicas, instruções, manuais, registros, aspecto, topografia de circuitos integrados, 
estudos, projetos, embalagens, relatórios, arquivos, amostras, fotografias, diagramação, 
gráficos, arquivos de texto, sites (incluindo todas as páginas relacionadas, conteúdo, 
software, informações, fotografias, imagens, ilustrações, clipes de áudio, videoclipes, 
dados, código, gráficos, arquivos de texto, ícones, títulos, objetos, conceitos, ilustrações, 
animações, texto, sons, efeitos audiovisuais, métodos de operação e aparência do 
conteúdo e das informações), desenhos, interfaces, exibição na tela, exibição ou 
apresentação audiovisual, algoritmos, documentação e mídia e procedimentos, sob 
qualquer forma ou meio, Incluindo: 

(i) o benefício de todos os registros e pedidos de registro, bem como todos os 
direitos de solicitar o registro e os direitos acerca de qualquer um dos itens 
anteriormente listados, observando-se o período total deste registro ou direito 
(incluindo extensões ou renovações); 

(ii) toda forma de proteção estatutária; 

(iii) todos os outros direitos que possam ser reconhecidos por lei, equidade, 
contrato, entre outros, para proteger contribuições técnicas ou criativas; 
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(iv) informações confidenciais, know-how e segredos comerciais; 

(v) todos os direitos de prioridade e direitos naturais oriundos de qualquer dos 
itens anteriores para todo e qualquer país do mundo; e 

(vi) o direito de processar em razão de infração, apropriação indébita e/ou violação 
de qualquer um dos itens anteriores, existentes de antes ou após a data deste 
EULA. 

(k) “Licença” tem o seu significado indicado na Seção 4.2(a). 

(l) “Licenciado” significa uma pessoa que usa e acessa o Software ou o Software e os 
Resultados por qualquer meio, também referido neste EULA como você. 

(m) “Conteúdo Licenciado” significa quaisquer dados e informações distribuídos ou enviados 
eletronicamente ou de outra forma por você por meio do Software, incluindo, entre 
outros, dados, informações sobre o solo, informações e dados sobre equipamentos, 
dados agrícolas, informações sobre inventário e informações sobre remessa. Conteúdo 
do Licenciado ”não inclui dados gerados ou coletados de estações meteorológicas 
instaladas ou usadas pela FEI em conformidade com contrato de transação apartado 
celebrado entre você e a FEI. 

(n) “Marcas” tem o seu significado indicado na Seção 6.5. 

(o) “Parte adimplente” tem o seu significado indicado na Seção 10.2(c). 

(p) “Planet "significa Planet Labs Inc.  

(q) “Conteúdo da Planet" significa (i) as imagens da Terra coletadas pela constelação de 
satélites RapidEye, incluindo dados de imagens; (ii) as imagens da Terra coletadas pela 
constelação de satélites de pomba, incluindo dados de imagens; (iii) as imagens da Terra 
coletadas pela constelação de satélites SkySat, incluindo dados de imagens; (iv) as 
imagens da Terra coletadas pela constelação da missão 2 de satélites de pomba, 
incluindo dados de imagens; e (v) quaisquer dados adicionais de imagens geralmente 
disponíveis, gerados pela Planet durante o Prazo e quaisquer renovações destes. Para 
maior clareza, "Conteúdo da Planet" não inclui o Conteúdo de terceiros. 

(r) “Requisitos” tem o seu significado indicado na Seção 7.3. 

(s) “Resultados” significa todo e qualquer resultado, relatório e recomendação com base no 
Conteúdo do Licenciado, dados climáticos, dados do usuário, dados de 
georreferenciamento, análises e/ou resultados de dados do usuário que a FEI prepare 
ou gere, incluindo proporções, amostras de solo, cálculos de zona, prescrições de 
nutrientes, arquivos de prescrição do controlador, delimitações de limites de campo, 
informações meteorológicas, dados do equipamento, resultados do solo, configurações 
de rede, mapas de prescrição, imagens, indicadores de resultados de laboratório e 
desempenho do solo de uma fazenda. O termo "Resultados" também incluirá qualquer 
modificação ou aprimoramento do Conteúdo do Licenciado e de qualquer Propriedade 
Intelectual relacionada a ele pela FEI, e qualquer Propriedade Intelectual feita, 



  
 

 4 

concebida, adquirida, sugerida, descoberta, derivada ou desenvolvida pela FEI, ou sob a 
direção da FEI, exclusiva ou conjuntamente com terceiros, que se relaciona, confia, 
contém ou usa o Conteúdo do Licenciado ou o Software, ou ambos, e toda a 
Propriedade Intelectual relacionada a ele. 

(t) “Resultados da Pesquisa” significa os resultados obtidos por meio da Propriedade 
Intelectual do CDMS, que a FEI tem direito ou licença para usar e acessar. 

(u) “Software” significa a plataforma e o aplicativo FarmCommand, juntamente com (a) 
todos os programas de computador, software, site, banco de dados e / ou conteúdo 
multimídia, no formato de código de objeto incorporado na referida plataforma e no 
aplicativo ou entregue a você separadamente pela FEI e são projetados para serem 
usados em conjunto com a referida plataforma e aplicativo; (b) toda a documentação 
relacionada à referida plataforma e aplicativo, incluindo, dentre outros, manuais, guias e 
quaisquer outros documentos de instrução do usuário e / ou relativas ao acesso, uso e / 
ou operação do Software; (c) o conteúdo da Planet e (d) o conteúdo de terceiros. 

(v) “Organização conveniada” tem o seu significado indicado na Seção 2.1. 

(w) “Taxa de inscrição” tem o seu significado indicado na Seção 3.1. 

(x) “Termo” tem o seu significado indicado na Seção 10.1. 

(y) "Conteúdo de Terceiros" significa (i) as imagens da Terra coletadas pela Agência Espacial 
Europeia e disponibilizadas pela Planet à FEI e conteúdo a elas relacionado; (ii) as 
imagens da Terra coletadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e 
disponibilizadas pela Planet à FEI e conteúdo a elas relacionado; (iii) a Propriedade 
Intelectual do CDMS quel a FEI tem direito ou licença para usar e acessar; e (iv) qualquer 
outra Propriedade Intelectual de terceiros (que inclua imagens) que a FEI tenha direito 
ou licença para usar e acessar. 

2. ORGANIZAÇÃO CONVENIADA 

2.1 Organizações conveniadas. Se você está se cadastrando ou usando o "software" ou os 
resultados em nome do (ou por causa do), ou em conexão ao seu emprego ou compromisso com uma 
companhia, entidade ou organização (de maneira geral, com as "organizações conveniadas"), você 
concorda em se submeter/obrigar ao EULA em nome de qualquer uma das organizações conveniadas e 
você representa e garante que tem poderes para tanto. Nesse caso, as referências a "você" e/ou ao 
"licenciado" do acordo de licença do usuário devem ser interpretadas como você, a organização 
conveniada, e qualquer outro individuo que use o software ou o resultado na organização conveniada. 
Desde que a sua organização conveniada tenha transacionado separadamente com a FEI, essa transação 
definirá a ordem de precedência entre os termos deste contrato de licença de software e aquele acordo, 
desde que você se obrigue aos termos e condições deste contrato de licença de software. 

3. TAXAS 

3.1 Taxas e Pagamento. A FEI cobrará você e você realizará o pagamento da taxa de assinatura da 
FEI, que já está inclusa e faz parte das taxas devidas por você em qualquer contrato de transação 
celebrado com a  FEI (a “Taxa de assinatura”). A taxa de assinatura será paga de acordo com este EULA 
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ou qualquer acordo de transação entre você e a FEI, acrescida de quaisquer tributos aplicáveis (incluindo 
impostos sobre bens e serviços), observando-se o Prazo. A FEI se reserva ao direito de alterar, a 
qualquer momento, a Taxa de Assinatura, sem qualquer avisoprévio ou prejuízo a você ou outra pessoa. 
Quaisquer valores remanescentes não pagos após a data de vencimento terão juros cobrados sobre a 
taxa mais baixa de 26,8% ao ano ou a taxa de juros máxima permitida por lei. 

3.2 Quando devido, você deverá arcar com o pagamento de todos os tributos, juros e penalidades 
envolvidas, que tenham incidido por qualquer razão em decorrência deste EULA, dos Resultados ou do 
Software, exceto impostos sobre a renda ou lucros da FEI. 

4. LICENÇAS 

4.1 Entrega.  Sujeita aos termos e condições deste EULA: 

(a) A FEI hospedará o Software em seus servidores para acesso e uso adequado por você. 

(b) A FEI, periodicamente e a seu exclusivo critério, fornecerá os Resultados a você. 

4.2 Licenças. As partes concordam que: 

(a) Sujeito aos termos e condições deste EULA, a FEI concede a você o direito pessoal, 
revogável, não exclusivo, não atribuível, transferível e não sublicenciável,  e a licença 
para acessar e usar o Software e os Resultados, somente para uso e para fins agrícolas, e 
pelo Prazo definido neste EULA (a "Licença"). O Licenciado não deve usar o Software e 
os Resultados para qualquer finalidade não expressamente permitida neste EULA. 

(b) Sujeito aos termos e condições deste EULA, você concede a FEI a licença e o direito, livre 
de royaties, totalmente pagos, perpétuo, irrevogável, transferível, sublicenciável, 
mundial e não exclusivo, para acessar, reproduzir, copiar, distribuir, agregar, criar 
trabalhos derivados, adaptar, traduzir, transmitir, organizar, modificar, hospedar, 
agrupar e usar o Conteúdo Licenciado e qualquer Propriedade Intelectual relacionada a 
ele (i) em qualquer formato, com a finalidade de preparar ou gerar os Resultados e / ou 
por fornecer os Resultados a você e / ou para fins internos e / ou para fins de pesquisa; 
e (ii) em um formato agregado sem a identificação de informações privadas de qualquer 
indivíduo, com o objetivo de fornecer os Resultados e toda a Propriedade Intelectual 
relacionados a terceiros (coletivamente, a "Licença de Conteúdo"). 

4.3 Restrições.  As partes concordam com o  que segue: 

(a) Você concorda e se compromete (i) a manter intactos todos os avisos de isenção de 
responsabilidade e direitos autorais, marcas comerciais e outros avisos de propriedade 
sobre o Software e os Resultados; (ii) que o acesso e uso do Software e / ou os 
Resultados não transferem para você qualquer propriedade ou outros direitos sobre o 
Software ou os Resultados; (iii) acessar e usar o Software e os Resultados somente da 
maneira descrita expressamente neste EULA e sujeito a todas as leis aplicáveis; e (iv) 
não remover, contornar ou burlar qualquer forma de proteção eletrônica ou outra 
incluída em qualquer parte do IP da FEI. 
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(b) Você não pode modificar, adaptar, alterar, criar trabalhos derivados, traduzir, transferir, 
transmitir, divulgar, copiar ou reproduzir, liberar, comunicar, reproduzir, fornecer ou 
disponibilizar a terceiros, de qualquer forma, o IP da FEI, no todo ou em parte, exceto se 
expressamente previsto neste EULA e em qualquer contrato de transação entre você e a 
FEI. Você não deve copiar, usar, analisar, traduzir, converter, fazer engenharia reversa, 
descompilar, desmontar ou reduzir ou tentar derivar os dados de imagens do IP da FEI 
para uma forma legível por humanos (incluindo engenharia reversa ou de outra forma 
tentar derivar o algoritmos, bancos de dados ou estruturas de dados provenientes de 
qualquer IP da FEI), nem permitirá que qualquer operador, funcionário, agente, 
consultor externo ou outro terceiro o faça. Qualquer modificação ou aprimoramento de 
qualquer IP da FEI, que não seja especificamente autorizado sob este EULA, sem o 
consentimento prévio por escrito da FEI, é estritamente proibido e pode, a critério da 
FEI, ensejar a rescisão da licença e direito envolvendo a propriedade intelectual feita, 
concebida, adquirida, sugerida, descoberta ou desenvolvida por você, ou sob sua 
direção, exclusiva ou conjuntamente com terceiros, que se relacione, confie ou utilize 
qualquer IP da FEI, será tratado como Informação Confidencial da FEI e será 
depropriedade única e exclusiva da FEI. Você concorda e se compromete a divulgar 
prontamente por escrito a FEI qualquer propriedade intelectual 

(c) Você não deve vender ou licenciar o IP da FEI a terceiros para revenda; 

(d) Você não deve vender, alugar, arrendar, transferir, distribuir, emprestar, sublicenciar ou 
transferir ou atribuir qualquer IP da FEI ou os trabalhos derivados de qualquer IP da FEI, 
no todo ou em parte, a terceiros  

(e) Você não deve agrupar o Software, os Resultados e / ou as Informações Confidenciais, 
ou qualquer produto que contenha o IP da FEI, no todo ou em parte, com qualquer 
outra Propriedade Intelectual, incluindo o conteúdo. 

(f) Este EULA não deve ser interpretado como concessivo de qualquer propriedade, direito 
de segurança, título, direitos ou licenças de uso ou modificativo por qualquer maneira 
do IP da FEI, exceto a Licença. 

(g) Você concorda e se compromete a não atribuir ou conceder uma sublicença a este EULA 
ou a quaisquer direitos ou licenças obtidos em razão dele. 

(h) Você não deve fornecer um aplicativo “White Label” ou sob nova marca, ou outra 
solução técnica substancialmente semelhante, que enseje a utilização de qualquer IP da 
FEI a terceiros. 

5. RECONHECIMENTOS & ACORDOS 

5.1 Reconhecimentos. As partes concordam com o que segue: 

(a) Você concorda e reconhece a validade do Software e dos Resultados. Você não deve 
usar ou modificar o Software ou os Resultados de modo a negar, prejudicar ou reduzir 
qualquer direito da FEI. Você não deve, durante o Prazo ou a qualquer 
momento,contestar ou reclamar ou ajudar outra pessoa a contestar ou disputar, direta 
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ou indiretamente, a validade, propriedade, controle ou aplicabilidade de qualquer 
direito, título e interesse da FEI, bem como quanto ao IP da FEI. 

(b) Você concorda que não deve, a qualquer momento, arquivar nenhuma Propriedade 
Intelectual, proteger e / ou registrar qualquer Propriedade Intelectual ou manter 
qualquer Propriedade Intelectual relacionada ou decorrente de qualquer parte do IP da 
FEI 

(c) Você não deve, na medida em que for legalmente exequível, entrar com qualquer ação 
para contestar ou levantar qualquer pergunta ou objeção, ou fazer com que seja 
arquivada qualquer ação ou fazer com que seja levantada tal questão ou objeção, 
quanto à validade, aplicabilidade, registro ou patenteabilidade de qualquer IP da FEI, 
por qualquer motivo. 

(d) Você deverá fornecer à FEI todo o acesso, assistência e cooperação, conforme 
razoavelmente solicitado pela FEI, a fim de facilitar o desempenho por ela de suas 
obrigações, nos termos deste instrumento. 

(e) Você deve acessar e usar o Software e os Resultados de maneira cuidadosa e prudente, 
de acordo com este EULA. 

(f) Você deve (a) cumprir todas as normas e instruções passadas pela FEI relativas ao 
acesso e uso do Software e dos Resultados; (b) não permitirá que qualquer pessoa, além 
dos representantes autorizados da FEI, modifique, desmonte, execute a manutenção, 
faça serviços ou tente realizar qualquer reparo ou ajuste no Software. 

(g) Você concorda responsabilizar-se pelas perdas e danos de qualquer modo causados em 
relação ao Software e / ou aos Resultados, exceto se decorrentesde negligência ou 
omissão por parte da FEI.  

(h) Você manterá o Software, os Resultados e as Informações Confidenciais livres de 
quaisquer ônus. 

5.2 Nível de serviço. Você deve garantir que seus sistemas contenham mecanismos de proteção e 
de segurança contra ataques. Seus sistemas devem ser configurados com medidas de segurança 
adequadas  ao roubo de dados (por meio de criptografia SSL) e acesso não autorizado à rede de outros 
computadores não licenciados dentro dos usuários finais. 

5.3 Custos com licença.  Você será o único responsável pelo: 

(a) custo de todos os serviços necessários, reparos ou correções de problemas causados 
por vírus ou outros componentes nocivos, a menos que tais vírus ou outros 
componentes nocivos sejam o resultado direto de negligência ou conduta dolosa da FEI; 
e 

(b) o custo de aquisição, instalação, operação, manutenção, revisão e atualização de todos 
os equipamentos, computadores, software e serviços de comunicação que não 
pertençam ou sejam operados pela FEI, os quais viabilizam o acesso e uso do Software e 
dos Resultados. 
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5.4 Disponibilidade. As partes concordam que: 

(a) Você reconhece e concorda que a operação e disponibilidade dos sistemas utilizados 
para acessar, usar e interagir com o Software, os Resultados e / ou o Conteúdo 
Licenciado, incluindo a Internet, ou transmitir informações, fornecidas ou não por você 
a FEI, está sujeita a imprevisibilidades e, de tempos em tempos, pode apresentar 
interferências ou impedimento de acesso, uso e / ou operação do Software, dos 
Resultados e / ou do Conteúdo do Licenciado. Você reconhece e concorda que a banda 
larga e os servidores fornecidos pela FEI não são garantidos e concorda em não usar 
uma quantidade razoável de banda larga ou sobrecarregar excessivamente os servidores 
da FEI. A FEI não é responsável por nenhuma interrupção em suas instalações, incluindo 
rede interna, infra-estrutura ou instalações locais, a menos que seja diretamente 
atribuível à negligência ou conduta dolosa da FEI. Caso sejam detectados vírus no 
ambiente do cliente local gerenciado pela FEI, a FEI pode ser solicitada a proteger os 
sistemas negando acesso aos usuários infectados. Se a infecção pelo vírus for rastreada 
e localizá-lo, você será cobrado pelo reparo do vírus. Você reconhece e concorda que os 
Resultados podem não estar disponíveis a todo momento e podem conter imprecisões. 

(b) A despeito do contido neste EULA, o Conteúdo de Terceiros está sujeito a termos e 
condições apartados, incluídos em "mais informações" (ou similar)  na Seção do 
Software e está sujeito a esses termos e condições. A FEI disponibiliza esse Conteúdo de 
terceiros para sua conveniência. Você reconhece e concorda que a FEI não faz 
representações, garantias, convênios ou compromissos com relação a qualquer 
Conteúdo de Terceiros e que a FEI não assume nenhuma responsabilidade em relação a 
qualquer Conteúdo de Terceiros. 

5.5 Conteúdo Licenciado. Você reconhece e concorda que a FEI tem o direito perpétuo e 
irrevogável de excluir todo ou qualquer Conteúdo e os Resultados do Licenciado, incluindo qualquer 
Propriedade Intelectual relacionada a ele, dos servidores da FEI e do Software, intencionalmente ou 
não, e por qualquer motivo ou sem motivo, e com ou sem aviso prévio, sem qualquer tipo de 
responsabilidade para você ou qualquer outra parte. VOCÊ COMPREENDE E CONCORDA QUE A FEI TEM 
O DIREITO, MAS NÃO A OBRIGAÇÃO, DE REMOVER, NO TODO OU EM PARTE, QUALQUER CONTEÚDO DA 
LICENCIADA, RESULTADOS OU OUTROS CONTEÚDOS RELACIONADOS COM O SOFTWARE, INCLUINDO, 
DENTRE OUTROS, DADOS, HISTÓRICO DE CONTA E RESULTADO DA CONTA, DOS SERVIDORES DA FEI OU 
DO SOFTWARE, A QUALQUER MOMENTO, MOTIVADA OU IMOTIVADAMENTE, COM OU SEM AVISO 
PRÉVIO E SEM RESPONSABILIDADE DE QUALQUER TIPO. 

5.6 Representações & Garantias.  

(a) Você declara e garante que não é e nem será ao longo da vigência do contrato uma 
pessoa física ou jurídica cujo objetivo principal seja a silvicultura. 

(b) Ao distribuir ou enviar o Conteúdo Licenciado no ou por meio do Software, você atesta 
e garante: (1) que você é detentor e controlador de todos os direitos morais e direitos 
relacionados à Propriedade Intelectual relativos ao Conteúdo do Licenciado, bem como 
que o Conteúdo Licenciado é original e adequado e que nenhuma outra parte tem 
qualquer direito sobre ele, que você pode conceder ou obteve todos os direitos e 
consentimentos necessários para concessão dos direitos e licenças previstos neste EULA 
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e relacionados ao Conteúdo do Licenciado à FEI; (2) que todo e qualquer acesso, uso, 
reprodução, cópia, envio, modificação, transmissão, criação de trabalhos derivados, 
adaptação, tradução, hospedagem, agregação, organização, distribuição e agregação do 
Conteúdo do Licenciado por você ou pela FEI não infringirá os direitos de terceiros e não 
causará danos a nenhuma pessoa ou entidade; e (3) que você notificará imediatamente 
a FEI sobre qualquer Conteúdo Licenciado que não esteja em conformidade com este 
EULA ou que possa infringir os direitos de terceiros 

6. Propriedade Intelectual 

6.1 Propriedade. As partes concordam que: 

(a) A FEI é a única e exclusiva proprietária e detém todos os direitos, títulos e interesses do 
Software (exceto o Conteúdo da Planet e o Conteúdo de Terceiros), os Resultados e as 
Informações Confidenciais e toda a Propriedade Intelectual relacionada a eles. O 
Software e os Resultados, e toda a Propriedade Intelectual relacionada a eles, serão 
tratados como Informações Confidenciais da FEI. 

(b) A Planet é a única e exclusiva proprietária e detém todos os direitos, títulos e interesses 
no Conteúdo da Planet e em toda Propriedade Intelectual relacionada a ele. 

(c) Você é o único e exclusivo proprietário e deve possuir todos os direitos, títulos e 
interesses no Conteúdo Licenciado. 

(d) O respectivo proprietário do Conteúdo de Terceiros é o único e exclusivo proprietário 
deste conteúdo e deve possuir todos os direitos, títulos e interesses relativos ao 
Conteúdo de Terceiros. 

6.2 Atribuição de IP. As partes concordam que: 

(a) Você outorga e transfere e / ou realizará a transferência para a FEI de qualquer direito, 
título e interesse, de abrangência mundial, que você tenha ou que possa futuramente 
adquirir para qualquer IP da FEI, sem qualquer remuneração . 

(b) A FEI outorga, transfere e / ou realizará a tranferência a você de qualquer direito, título 
e interesse, de abrangência mundial, que possa possa ter ou possa adquirir no futuro 
quanto ao Conteúdo Licenciado, sem qualquer remuneração. 

(c) Renúncia. Você renuncia a quaisquer direitos que possa ter relativos a qualquer IP da 
FEI, incluindo direitos morais, e a FEI renuncia a quaisquer direitos que possa ter quanto 
ao Conteúdo Licenciado, incluindo direitos morais. 

6.3 Avisos de IP. A pedido da FEI, você deve marcar no local apropriado ou dentro de cada um dos 
itens suportados pelo Software e / ou os Resultados, um aviso apropriado de direitos autorais, marca 
registrada ou de outra forma, conforme estipulado pela FEI de tempos em tempos. Você deve garantir 
que todos os avisos e indicações de propriedade, avisos de marcas registradas, avisos de direitos 
autorais e isenções de responsabilidade da FEI, de seus fornecedores ou de seus licenciadores, conforme 
o caso, contidos no Software e nos Resultados não sejam alterados ou removidos e sejam localizados 
nos lugares que a FEI venha a indicar. 
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6.4 Marca. Nenhuma licença, expressa ou implícita, é concedida a você pelo uso de qualquer um 
dos nomes, marcas comerciais, nomes comerciais, uniformes, designs e logotipos (coletivamente, as 
"Marcas") da FEI ou da Planet constantes deste EULA. Você não deve usar as Marcas da FEI ou da Planet 
em nenhuma de suas publicações, especificações, publicidade ou outro material publicado que envolva 
o Software ou os Resultados. Toda concessão relacionada a qualquer uso das marcas comerciais, nomes 
e logotipos da Planet entrará em vigor para a Planet, e você não terá o mesmo direito de uso. 

7. CONFIDENCIALIDADE 

7.1 Confidencialidade.  Você reconhece que será necessário que a FEI divulgue ou disponibilize para 
você as Informações Confidenciais. As Informações Confidenciais permanecerão de propriedade 
exclusiva da FEI. Durante e após o término ou expiração deste EULA, você deve: (i) manter as 
informações confidenciais sob estrito sigilo; (ii) não fazer mais uso das Informações Confidenciais após o 
retorno ou destruição delas; (iii) não ajudar qualquer outra pessoa, direta ou indiretamente, a qualquer 
momento, a (a) usar para seu benefício ou de terceiros, ou divulgar para terceiros as Informações 
Confidenciais; nem (b) usá-las, publicá-las ou vendê-las para atender seus fins pessoais ou para qualquer 
outro fim, além de cumprir suas obrigações contidas neste EULA; (iv) tomar todas as medidas 
necessárias para preservar o valor, a natureza confidencial e a propriedade das Informações 
Confidenciais, bem como tomar todas as medidas razoáveis para impedir a divulgação acidental ou 
intencional das Informações Confidenciais e cumprir com qualquer solicitação razoável da FEI com 
relação a à salvaguarda da Informação Confidencial; (v) notificar imediatamente a FEI sobre qualquer 
uso, divulgação, transferência ou transmissão das Informações Confidenciais que não estejam de acordo 
com este EULA; e (vi) disponibilizar as Informações Confidenciais aos seus agentes, contratados ou 
funcionários que necessitem conhecer tais informações apenas para os fins descritos neste EULA e 
somente observando-se a abrangência necessária. Antes de fazer qualquer divulgação, você deve 
fornecer à FEI uma lista de todas as pessoas que recebem as Informações Confidenciais e fará com que 
essas pessoas assinem acordos de não divulgação ou outros contratos que contenham termos e 
condições substancialmente semelhantes aos contidos neste EULA 

7.2 Exclusões. Informações não serão consideradas como Informações Confidenciais se: (a) tornar-
se disponível ao público sem culpa do destinatário (b) no momento comunicado pela parte divulgadora 
como Informações Confidenciais, já estava em posse do destinatário; (c) for legalmente recebido de 
terceiros que tenham o direito de divulgar as Informações Confidenciais irrestritamente; ou (d) foi 
desenvolvido independentemente do acesso ou do uso de qualquer informação confidencial. 

7.3 Requisitos. Se você for obrigado a divulgar qualquer Informação Confidencial (coletivamente, os 
“Requisitos”), deverá notificar prontamente a FEI de tal necessidade e cooperará com a FEI, 
empregando esforços para impedir ou limitar o escopo de tal divulgação da Informação Confidencial. Se 
tais esforços não forem bem-sucedidos, você deverá divulgar apenas parte das Informações 
Confidenciais necessárias. Qualquer divulgação exigida não deve, por si só, alterar a classificação de 
confidencialidade das informações divulgadas, nos termos deste EULA. 

8. INFRAÇÃO 

8.1 Infração.  As partes concordam que: 

(a) Você e a FEI devem notificar-se prontamente por escrito sobre qualquer uso conflitante, 
ato de infração ou apropriação que chegue ao seu conhecimento relativo a qualquer IP 
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do FarmCommand e fornecerá qualquer evidência relacionada a estes usos que 
estiverem disponíveis. 

(b) Nos casos em que alegado que um terceiro está violando os direitos de propriedade 
intelectual da FEI, a FEI terá o direito, mas não a obrigação (i) de intentar uma ação 
contra o suposto infrator ou de tomar as medidas que julgar necessárias para pôr um 
fim ao conflito, à infração ou à apropriação; ou (ii) investigar, defender, litigar e / ou 
resolver qualquer reclamação. Quaisquer danos ou quantias recuperados pela FEI em tal 
ação ou reclamação ou qualquer solução alcançada serão retidos pela FEI. Você não 
deve, em nenhum momento, fazer qualquer acordo de qualquer ação ou reclamação 
sem o consentimento prévio e por escrito da FEI. 

(c) Você deve cooperar totalmente e ajudar a FEI, na medida do possível, em qualquer ação 
ou reclamação, e apresentar documentos e realizar outros atos e coisas que, na opinião 
da FEI, sejam necessários, inclusive para pretar depoimento, quando solicitado pela FEI, 
bem como disponibilizar registros, informações ou amostras. 

9. LIMITAÇÕES E ISENÇÕES 

9.1 Isenção & Limitação de Responsabilidade. As partes concordam que: 

(a) AS LEIS DE DETERMINADAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES DE GARANTIAS 
OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS OU EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE CERTOS DANOS. SE ESTAS 
LEIS SE APLICAREM A VOCÊ, ALGUMAS OU TODAS, A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, 
EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ABAIXO PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ, E PODE TER 
DIREITOS ADICIONAIS. 

(b) VOCÊ CONCORDA QUE O IP DA FEI É POR ELA FORNECIDO COMO "TAL COMO ESTÁ" E 
"COMO DISPONÍVEL". VOCÊ CONCORDA QUE SEU ACESSO E USO DO IP DA FEI SERÁ POR 
SUA CONTA E RISCO. 

(c) ATÉ O MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI, A FEI EXCLUI TODAS AS GARANTIAS, CONDIÇÕES E 
/ OU REPRESENTAÇÕES, EXPRESSAS, ESTATUTARIAMENTE SUGERIDAS OU 
DECORRENTES DE CLIENTES, EM NEGOCIAÇÕES OU COMERCIALIZAÇÕES, 
RELACIONADAS COM O IP DA FARMCOMMAND E SEU ACESSO E UTILIZAÇÃO, 
INCLUINDO, DENTRE OUTROS, QUALQUER GARANTIA, CONDIÇÃO OU REPRESENTAÇÃO 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, 
TÍTULO, DESEMPENHO, QUALIDADE, SEGURANÇA, ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO 

(d) A FEI NÃO OFERECE GARANTIAS, CONDIÇÕES, PROTEÇÃO OU DECLARAÇÕES RELATIVAS 
À VERDADE, UTILIZAÇÃO, EXATIDÃO OU COMPLETUDE DO IP DA FARMCOMMAND, OU 
A DISPONIBILIDADE, QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS, LEGITIMIDADE, FUNCIONALIDADE, 
SEGURANÇA DO IP DA FARMCOMMAND.A FEI NÃO ASSUME NENHUMA 
RESPONSABILIZAÇÃO OU ENCARGO. 

(e) A FEI NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE OU ENCARGO POR QUALQUER (A) 
LESÃO PESSOAL OU DANOS À PROPRIEDADE, DE QUALQUER NATUREZA, DECORRENTE 
DO ACESSO E USO POR VOCÊ DE QUALQUER IP DA FEI; (B) ACESSO NÃO AUTORIZADO 
AOS SERVIDORES SEGUROS DA FEI E / OU QUAISQUER INFORMAÇÕES PESSOAIS E / OU 
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FINANCEIRAS ARMAZENADAS; (C) INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DE TRANSMISSÃO PARA 
O SOFTWARE OU RESULTADOS; (D) ERROS, VÍRUS, CAVALOS DE TROIA, OU 
CONGÊNERES, QUE POSSAM SER TRANSMITIDOS AO SOFTWARE E/OU AOS 
RESULTADOS DE TERCEIRO; E/OU (E) ERROS OU OMISSÕES CONTIDAS NO IP DA 
FARMCOMMAND E / OU PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO QUE SEJA RESULTADO 
DO ACESSO OU DO USO DE QUALQUER IP DA FARMCOMMAND. 

(f) A FEI NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR VOCÊ OU QUALQUER OUTRA PESSOA, POR 
QUAISQUER PERDAS E DANOS OU DANO INDIRETO, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAL, 
ESPECIAL, PUNITIVO OU EXEMPLAR PROVENIENTE, CONECTADO OU RELACIONADO (1) 
AO IP DA FARMCOMMAND, e (2) ESTE EULA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A 
PERDA DE DADOS, NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, MERCADOS, ECONOMIAS, 
RECEITAS, LUCROS, USO, PRODUÇÃO, REPUTAÇÃO E / OU ÁGIO, ANTECIPADA OU DE 
OUTRA FORMA, E/OU PERDA ECONÔMICA, SOB QUALQUER TEORIA DE 
RESPONSABILIDADE (SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU 
QUALQUER OUTRA TEORIA OU LEI OU EQUIDADE), INDEPENDENTEMENTE DE 
QUALQUER NEGLIGÊNCIA OU OUTRA FALHA OU IRREGULARIDADE (INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, A NEGLIGÊNCIA BRUTA E A VIOLAÇÃO FUNDAMENTAL) POR PARTE DA FEI 
OU DE QUALQUER PESSOA POR QUEM A FEI SEJA RESPONSÁVEL, E MESMO QUE A FEI 
TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE PERDAS E DANOS. NESTAS JURISDIÇÕES 
QUE NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS 
CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, A RESPONSABILIDADE DA FEI SERÁ LIMITADA AO 
LIMITE PERMITIDO PELA LEI.   

(g) VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DECISÃO TOMADA QUE SEJA BASEADA 
EM INFORMAÇÕES CONTIDAS NO IP DA FARMCOMMAND.   

(h) ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE 
SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO POR QUALQUER LITÍGIO COM A FEI SERÁ PARA 
DEIXAR DE USAR O SOFTWARE E OS RESULTADOS.   

(i) A FEI NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO QUE VOCÊ OU QUALQUER 
TERCEIRO POSSA SOFRER COMO RESULTADO DA TRANSMISSÃO, ARMAZENAMENTO OU 
RECEPÇÃO DOS RESULTADOS E INFORMAÇÕES PRÓPRIAS E CONFIDENCIAIS QUE VOCÊ 
EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE AUTORIZE A FEI A REALIZAR, OU POR QUALQUER 
ERRO OU ALTERAÇÃO REALIZADA EM QUALQUER INFORMAÇÃO OU RESULTADO 
TRANSMITIDO, ARMAZENADO OU RECEBIDO. 

(j) A RESPONSABILIDADE AGREGADA TOTAL DA FEI A VOCÊ OU A QUALQUER TERCEIRO EM 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA ESTÁ LIMITADA A MAIOR (A) QUANTIDADE DE TAXAS QUE 
O LICENCIADO PAGOU A FEI; E (B) $ 100. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR ISSO, A 
LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. 

(k) ADICIONALMENTE, NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO (ORAL OU ESCRITA) OBTIDA 
POR VOCÊ DA FEI GERARÁ QUALQUER GARANTIA.  
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(l) VOCÊ E A FEI CONCORDAM QUE QUALQUER AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECORRENTE OU 
RELACIONADA COM O IP DA FARMCOMMAND OU COM ESTE EULA, DEVE SER INICIADO 
E ARQUIVADO DENTRO DE UM ANO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO; CASO 
CONTRÁRIO, ESTE AJUIZAMENTO SERÁ INDEVIDO. 

(m) TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS RELATIVAS AO CONTEÚDO DA PLANET 
POR ELA E SEUS FORNECEDORES SÃO RENUNCIADAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA 
FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO INTERFERÊNCIA E NÃO INFRAÇÃO.  

(n) VOCÊ ESTÁ ISENTO DE TODAS AS RESPONSABILIDADES (DIRETAS E INDIRETAS) QUE LHE 
SEJAM IMPUTADAS EM NOME DA PLANET 

(o) AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO EXIBIDAS NOS RESULTADOS DA PESQUISA SÃO 
FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E APENAS 
PARA FINS DE INFORMAÇÃO. EMBORA O CDMS APRESENTE INFORMAÇÕES ATUAIS E 
PRECISAS, OS RESULTADOS DA PESQUISA CONTÊM INFORMAÇÕES CRIADAS E 
MANTIDAS POR VÁRIAS FONTES EXTERNAS QUE PODEM NÃO SER ATUAIS OU 
COMPLETAS.  O CDMS NÃO CONTROLA, MONITORA OU GARANTE A OPORTUNIDADE 
OU A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ESSAS FONTES EXTERNAS. A 
INCLUSÃO DE UM PRODUTO EM UM RESULTADO DE PESQUISA NÃO CONSTITUI A 
APROVAÇÃO DO CDMS POR ESSE PRODUTO. É SUA RESPONSABILIDADE REVER AS 
INFORMAÇÕES OFICIAIS DO RÓTULO DO PRODUTO DO FABRICANTE, REGULAMENTOS 
APLICÁVEIS E QUALQUER OUTRA FORMA DE PESQUISA DE PRECISÃO, INTEGRAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E OPINIÕES CONTIDAS NOS 
RESULTADOS DA PESQUISA.  EM NENHUM EVENTO A CDMS OU SEUS FORNECEDORES 
DE DADOS SERÃO RESPONSÁVEIS, DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, POR QUAISQUER 
PERDAS E DANOS CAUSADA OU ALEGADA POR OU EM CONEXÃO COM O USO DE 
CONFIANÇA OU DE QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RESULTADO DE 
PESQUISA, INCLUINDO INFORMAÇÕES QUE ESTÃO DESATUALIZADAS OU INCORRETAS. 
OS RESULTADOS DE BUSCA SÃO FORNECIDOS SOB UMA LIMITADA, NÃO-EXCLUSIVA, 
REVOGÁVEL E INTRANSFERÍVEL LICENCA, E PODE NÃO SER REDISTRIBUÍDA OU USADA 
PARA DESENVOLVER UM BANCO DE DADOS INDEPENDENTE. OS RESULTADOS DE BUSCA 
PODEM INCLUIR OS MATERIAIS COBERTOS POR DIREITOS AUTORAIS REGISTRADOS E 
MARCAS REGISTRADAS.  TODOS OS DIREITOS NÃO EXPRESSAMENTE CONCEDIDOS NO 
PRESENTE SÃO RESERVADOS POR PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS PROPRIETÁRIOS.  
EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE DA CDMS, SEUS OFICIAIS, DIRETORES E 
AGENTES PODERÃO EXCEDER MAIS DE US$ 100, NO AGREGADO.  

9.2 Liberação. Você libera e dispensa para sempre a FEI de todas e quaisquer demandas, 
ajuizamentos de ação, responsabilidade e reivindicações, previstas na lei ou por equidade, ou seus 
sucessores ou cessionários, que tenham ou possam ter conexão de alguma forma com o IP da 
FarmCommand. 

9.3 Indenização. Exceto se causado por ato negligente ou omissão da FEI, você deverá indenizar e 
isentar a FEI contra toda e qualquer reivindicação, dano, perda, despesa ou responsabilidade de 
qualquer tipo de terceiros, relacionada a: 
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(a) violação de qualquer disposição, representação, garantia ou convênio deste EULA;  

(b) qualquer perda, ferimento, morte, dano, despesa, encargo ou custo que a FEI possa 
sofrer ou incorrer, seja em relação a ferimentos a pessoas ou danos a sua propriedade, 
usuários finais ou outros que surjam por qualquer maneira, ou que seja atribuível ao uso 
ou acesso ao IP da FEI ou a qualquer outro item fornecido pela FEI, nos termos deste 
documento; ou 

(c) o Conteúdo Licenciado e os Resultados, incluindo qualquer reclamação referente à 
violação dos direitos de Propriedade Intelectual de terceiros. A FEI não assume 
nenhuma responsabilidade e não se responsabiliza por qualquer Conteúdo Licenciado 
distribuído ou enviado por você ou por terceiros. 

10. RESCISÃO 

10.1 Prazo. O prazo deste EULA começará na data de sua aceitação e permanecerá em vigor até sua 
rescisão, conforme estabelecido neste EULA ou em qualquer contrato de transação entre você e a FEI (o 
"Termo"). 

10.2 Rescisão.  As partes concordam que: 

(a) A FEI terá o direito de rescindir este EULA, a qualquer momento e sem justa causa, 
mediante o fornecimento de uma notificação prévia por escrito de sete dias.   

(b) Caso você não pague a Taxa de Assinatura ou outros valores devidos à FEI de acordo 
com este EULA ou qualquer acordo de transação entre a FEI e você, a FEI poderá 
rescindir imediatamente este EULA e os direitos e as licenças aqui concedidos. 

(c) Com relação ao disposto na Seção 10.2 (a) e na Seção 10.2 (b), no caso de uma parte (a 
“Parte Inadimplente”) violar qualquer disposição material deste EULA ou deixar de 
observar ou executar qualquer convênio ou obrigação aplicável a este acordo com este 
EULA, a outra parte (a “Parte Adimplente”) tem o direito de enviar uma notificação por 
escrito à Parte Inadimplente da intenção de rescindir este EULA. O aviso de intenção de 
rescisão deve especificar a suposta violação ou falha e, se dentro de 30 dias úteis, a 
contar da data de entrega do aviso à Parte Inadimplente, a Parte Inadimplente não tiver 
sanado todas as falhas, a Parte Adimplente poderá, a seu exclusivo critério, rescindir 
este EULA. Tal rescisão não prejudicará outros direitos ou recursos que a Parte 
Adimplente possa ter em relação a essa inadimplência. 

(d) Você concorda em pagar quaisquer valores pendentes devidos a FEI até a data efetiva 
de rescisão deste EULA. Tal rescisão não isentará nenhuma das partes de obrigações 
contraídas antes da data de rescindido o contrato. 

(e) Se qualquer parte se tornar insolvente ou falida, dissolver ou terminar, este EULA será 
imediatamente rescindido. 

(f) Quando uma das partes tiver o direito de rescindir o presente contrato e não exercê-lo, 
isso não será considerado como uma renúncia ao direito de rescindir qualquer evento 
subsequente. 
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10.3 Retorno. Após a expiração ou rescisão deste EULA, por qualquer motivo que seja: 

(a) Você deverá entregar imediatamente a FEI, sem ônus, o IP da FEI, incluindo todas as 
cópias, e deverá certificar a FEI que nenhuma cópia desse material foi retida. 

(b) Você cessará imediatamente o acesso e uso do IP da FEI e de qualquer outro item 
fornecido pela FEI neste documento, e qualquer Propriedade Intelectual relacionada a 
ela, que seja fornecida pela FEI a você, de qualquer maneira que seja. 

(c) A licença terminará. Seu acesso ao Software e aos Resultados será desativado. A Licença 
de Conteúdo continuará. 

(d) Você concorda que a FEI tem o direito de notificar qualquer pessoa que considere 
apropriada quanto ao término ou expiração dos direitos concedidos neste documento. 

11. GERAL 

11.1 Legislação aplicável 

(a) Este EULA será interpretado e as relações legais entre as partes determinadas de acordo 
com as leis da Província de Manitoba e as leis do Canadá, sem considerar os princípios 
de conflitos de leis, e as partes expressamente concordam com a jurisdição exclusiva 
dos tribunais de Manitoba para sua execução. Não obstante o acima exposto, qualquer 
uma das partes pode solicitar ao tribunal a obtenção de medida liminar e qualquer 
outro recurso equânime ou legal disponível sobre qualquer questão relacionada à sua 
confidencialidade ou direitos de propriedade. Os tribunais de alguns países não 
aplicarão as leis da Província de Manitoba e as leis do Canadá para alguns tipos de 
disputas. Se você reside em um desses países, onde as leis da Província de Manitoba e 
as leis do Canadá são excluídas da aplicação, as leis do seu país se aplicarão às disputas 
relacionadas a este EULA. Caso contrário, você concorda que as leis da Província de 
Manitoba e as leis do Canadá serão aplicadas a quaisquer disputas decorrentes ou 
relacionadas aos termos deste EULA. Da mesma forma, se os tribunais do seu país não 
permitirem que você concorde com a jurisdição e o foro dos tribunais da Província de 
Manitoba e / ou Canadá, sua jurisdição e foro local se aplicarão a tais disputas 
relacionadas a este EULA. Caso contrário, todas as reivindicações decorrentes ou 
relacionadas a este EULA serão litigadas exclusivamente nos tribunais federais ou 
provinciais de Winnipeg, Manitoba, Canadá, e você e a FEI concordam com a jurisdição 
pessoal nesses tribunais. 

(b) Você e a FEI excluem expressamente a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos 
para a Venda Internacional de Mercadorias e a Lei Internacional de Venda de 
Mercadorias (Manitoba), conforme emenda realizada, substituída ou reencenada de 
tempos em tempos. Você concorda em renunciar a qualquer direito que possa ter: (i) 
um julgamento por júri; e (ii) iniciar ou participar de qualquer ação coletiva contra a FEI 
relacionada ao Software, aos Resultados, ao Conteúdo do Licenciado e a este EULA. 
Você também concorda em optar por não participar de nenhum processo de classe 
contra a FEI.  
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(c) Você deve cumprir totalmente todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo, sem 
limitação, as leis e os regulamentos dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda e 
qualquer outra jurisdição na qual a FEI opere ou faça negócios, cujos regulamentos 
incluem, sem limitação, a Lei de Práticas Corruptas no Exterior e as sanções econômicas 
e controles de exportação administrados pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo 
Departamento de Comércio dos EUA.  Sem limitar-se ao acima exposto, você deve 
garantir que nem o Conteúdo da Planet, nem qualquer parte ou derivação dele seja (a) 
fornecida ou sujeita a qualquer transação ou negociação, direta ou indireta, ou 
relacionada a uma Jurisdição Embargada (conforme definido abaixo) ou Pessoa 
sancionada (conforme definido abaixo); (b) exportados ou reexportados, direta ou 
indiretamente, em violação a quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis; ou (c) usados 
para qualquer finalidade proibida. “Jurisdição embargada” significa um país, região, 
território ou governo com relação ao qual o governo dos EUA impõe um embargo 
comercial ou de investimento, como em Crimeia, Cuba, Irã, Coréia do Norte e Síria. 
"Pessoa sancionada" significa qualquer pessoa jurídica ou pessoa com relação a qual ou 
a quem os cidadãos dos EUA geralmente são proibidos de realizar transações sob 
sanções econômicas, incluindo, dentre outras, uma pessoa na lista de nacionais e 
pessoas bloqueadas especialmente designadas.  

11.2 Moeda. Todas as referências a valores em dólares neste EULA serão dinheiro legal do país em 
que você reside, a menos que indicado de outra forma neste EULA ou em qualquer contrato de 
transação entre você e a FEI. 

11.3 Separabilidade. Se qualquer disposição deste EULA for considerada ilegal, nula ou por qualquer 
motivo inexequível por um tribunal de jurisdição competente, essa disposição será considerada 
separável deste EULA e não afetará a validade e aplicabilidade de quaisquer disposições restantes. 

11.4 Geral. Todos os direitos e recursos de cada parte deste EULA são cumulativos e podem ser 
exercidos a qualquer momento e de tempos em tempos, independentemente ou em combinação. Se 
qualquer disposição deste EULA for determinada por um tribunal de jurisdição competente como 
inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, essa determinação não prejudicará ou afetará a 
validade, legalidade ou aplicabilidade de qualquer outra disposição deste EULA. Nenhuma parte será 
obrigada a renunciar a qualquer disposição deste EULA, a menos que tal renúncia seja consentida por 
escrito por essa parte. Nenhuma renúncia a qualquer disposição deste EULA constituirá uma renúncia a 
qualquer outra disposição, nem qualquer renúncia constituirá uma renúncia contínua, salvo disposição 
em contrário. O tempo será essencial no presente documento. O Licenciado e a FEI são contratados 
como independentes.  Não existe relacionamento ou parceria de agência entre eles, e nenhum deles 
têm o direito de celebrar um contrato em nome ou como agente ou representante do outro. As partes 
executarão e entregarão, ou farão com que sejam executadas e entregues, mediante solicitação por 
escrito, todos e quaisquer outros documentos e executarão todos os atos e coisas ou façam com que 
tais atos ou coisas sejam necessários para dar efetividade aos termos deste EULA. As partes reconhecem 
que este EULA e quaisquer acordos de transação existentes entre você e a FEI, juntamente com 
quaisquer cronogramas e apêndices anexos, constituem a totalidade contratada entre as partes e 
substituem todas as representações ou acordos anteriores, escritos ou orais, entre as partes. Você 
consente na troca de informações e documentos entre nós, eletronicamente pela Internet ou por e-
mail. Você concorda que este contrato eletrônico será equivalente a um contrato em papel escrito entre 
nós.  
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11.5 Aviso. Qualquer notificação exigida ou autorizada sob este EULA a ser dada por qualquer outra 
parte deve ser por escrito e pode ser entregue pessoalmente ou por correio ou enviada por correio 
registrado pré-pago e enviada aos endereços descritos em qualquer contrato de transação entre você e 
a FEI, ou outras partes, ou outros endereços, sendo que uma parte notificará as outras partes por 
escrito. Qualquer notificação enviada será considerada recebida na data de entrega, por pessoa ou por 
correio, conforme o caso, ou no quinto dia útil após a data de envio. 

11.6 Idioma do acordo. As partes confirmam que é seu desejo que este EULA, bem como outros 
documentos relacionados, incluindo avisos, tenham sido e devem ser redigidos somente no idioma 
inglês. 

11.7 Outras soluções. Exceto quando expressamente disposto neste documento em sentido 
contrário, o exercício de um direito de rescisão ou de qualquer outro direito ou reparação por qualquer 
uma das partes não prejudicará o direito de tal parte, sujeito às limitações estabelecidas neste EULA, de 
perseguir qualquer outro direito ou remédio disponível abaixo ou existente na legislação aplicável.  

11.8 Beneficiário de terceiros. Você reconhece e concorda que a Planet é expressamente nomeada 
como um terceiro beneficiário deste EULA, com o direito de fazer cumprir os termos deste EULA 
diretamente contra você. 

11.9 Sobrevivência. Qualquer indenização ou obrigação de confidencialidade prevista neste EULA é 
independente e sobrevive à rescisão ou expiração deste EULA. Todas as obrigações previstas neste EULA 
que necessariamente estendem-se após o término ou vencimento deste instrumento, a fim de atingir 
plenamente o objetivo pretendido, sobreviverão ao término ou expiração deste EULA incluindo, sem 
limitar-se, à generalidade do anteriormente previsto, todas as disposições de indenização, previsões de 
propriedade intelectual, previsões de confidencialidade, previsões de licença, representações, garantias, 
convênios, previsões de propriedade, isenções de responsabilidade e previsões de limitação de 
responsabilidade. 

11.10 Cessão e aquisição. Você não pode atribuir, transferir ou onerar este EULA, ou qualquer um de 
seus direitos ou obrigações contidas neste documento, sem o consentimento prévio por escrito da FEI. 
O consentimento da FEI para qualquer atribuição deste EULA não constituirá o consentimento da FEI 
para uma atribuição adicional. Não obstante esta Seção, este EULA vincula e é obrigatório e garantido 
pelas partes e seus respectivos herdeiros, executores, representantes pessoais, sucessores e 
cessionários permitidos. 

11.11 Força maior. Nenhuma das partes será responsável por qualquer falha ou atraso no 
cumprimento de suas obrigações sob este EULA, ou por quaisquer perdas e danos dele resultantes, que 
decorram de força maior, de inimigo público, de atividades terroristas, motins, tumultos, incêndios e 
causas semelhantes que extrapolem o controle das partes. No caso de tal falha ou atraso, a data de 
entrega ou execução será prorrogada por um período que não exceda o tempo perdido em razão da 
falha ou atraso; desde que a parte afetada por esse atraso esteja envidando esforços comercialmente 
razoáveis para mitigar ou eliminar a causa desse atraso ou seus efeitos.   

11.12 Não solicitação. Tanto durante este EULA quanto após o término ou expiração deste EULA, por 
um período de 1 ano, você não deve tentar, direta ou indiretamente, seja para seu próprio benefício ou 
para o benefício de qualquer outra entidade ou indivíduo, solicitar, incentivar , induzir ou de alguma 
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forma influenciar qualquer pessoa empregada ou contratada para prestar serviços em nome da FEI, 
deixar a FEI ou se envolver em qualquer atividade conflitante com os interesses da FEI. 

11.13 Alívio injuntivo. Não obstante este EULA, qualquer violação dos Artigos intitulados 
"CONFIDENCIALIDADE", "PROPRIEDADE INTELECTUAL", "LICENÇAS", "AGRADECIMENTOS E ALIANÇAS" 
ou "INFRAÇÃO" é uma violação deste EULA que pode causar danos graves e irreparáveis a FEI e dará 
direito de esta buscar medida cautelar, além de todos os outros recursos legais ou equivalentes que 
possam estar disponíveis. 

11.14 Consentimento anti-spam. No caso de a legislação anti-spam do Canadá ou legislação 
semelhante em outros países (como nos Estados Unidos cuja legislação se refere a  Lei de Controle do 
Ataque à Pornografia Não Solicitada e Marketing de 2003) se aplicar à instalação do Software e serviços 
de atualizações relacionados, a FEI busca, por meio deste documento, e você, por meio deste, concede 
consentimento a FEI para essa instalação e possíveis instalações futuras de atualização, para que você 
possa usar o Software. Você pode revogar esse consentimento a qualquer momento. 

11.15 Alterações ao EULA. A FEI se reserva ao direito, a seu exclusivo critério, de alterar, adicionar ou 
remover os termos e condições contidos neste EULA, a qualquer momento, sem aviso prévio, 
publicando quaisquer alterações no Software. Quaisquer alterações entrarão em vigor assim que forem 
publicadas. É de sua responsabilidade verificar este EULA e o Software periodicamente. O uso 
continuado do Software e / ou dos Resultados após a publicação de tais alterações significará que você 
aceita e concorda com as alterações.   

11.16 SPAM. A inclusão de qualquer endereço de e-mail no Software, ou dentro dos Resultados, ou 
que não constitui consentimento em receber mensagens eletrônicas comerciais não solicitadas, ou 
SPAM. 

11.17 Contate-nos. Se você tiver alguma dúvida, preocupação ou comentários, por favor, entre em 
contato conosco: Farmers Edge Inc., 5 Rothwell Road, Winnipeg, MB R3P 2M5. Telephone No.:  1 (888) 
576-6777, E-mail: support @farmersedge.ca 

 


