Software COMOS
Termos Suplementares
Estes Termos Suplementares do Software COMOS (“Termos do COMOS”) são alterações ao Contrato de Licença de
Usuário Final (“EULA”) entre o Cliente e a SISW somente em relação aos Produtos identificados no Formulário de Pedido
como “COMOS” (“Software COMOS”). Estes Termos do COMOS junto com o EULA formam o contrato entre as partes
(“Contrato”). Estes Termos do COMOS também contêm algumas disposições que se aplicam exclusivamente ao Software
COMOS-Bentley, conforme identificado no respectivo Formulário de Pedido.
1.
(a)
(b)
(c)
(d)

DEFINIÇÕES. Os termos iniciados por letras maiúsculas usados aqui têm o significado conforme definido no
Contrato. As seguintes definições adicionais se aplicam a estes Termos do COMOS.
“Agentes Autorizados” são os consultores, agentes e contratados do Cliente que trabalham nas instalações do Cliente
e precisam de acesso ao Software COMOS para suporte ao negócio interno do Cliente.
“Usuários Autorizados” são os funcionários do Cliente (restritos ao CNPJ do Cliente) e os Agentes Autorizados.
“Documentação” tem o significado estabelecido no EULA. Além disso, a Documentação do COMOS é fornecida
em formato digital com o Software COMOS. A Documentação em papel pode ser comprada separadamente.
“Território” significa o país no qual o Cliente possui licença para instalar o Software COMOS.

2.

TIPOS DE LICENÇA. Os seguintes tipos de licença e uso podem ser oferecidos com relação aos produtos
individuais do Software COMOS. Tipos adicionais de licença e uso podem ser especificados com relação a
determinados produtos, conforme estabelecido em um Formulário de Pedido. Cada licença pode ser usada apenas
pelos Usuários Autorizados e pelo prazo estipulado no Formulário de Pedido. A menos que especificado de outra
forma, o Cliente pode instalar o Software COMOS do servidor licenciado em um (1) dispositivo de hardware por
licença. Uma licença da Plataforma COMOS é pré-requisito para o uso de qualquer número requerido e/ou
combinação de módulos adicionais, a menos que o Produto seja definido como um pacote COMOS que inclua a
Plataforma COMOS e as funcionalidades do módulo especificadas.

2.1

“Licença de Usuário Nomeado” significa uma licença do Software COMOS que só pode ser usada por um Usuário
Autorizado designado. O nome específico do Usuário Autorizado pode ser alterado mediante o pagamento de uma
taxa adicional (“Taxa de Renomeação”). A Licença de Usuário Nomeado não é restrita ao Território, mas pode ser
usada pelo Usuário Nomeado na rede do Cliente e no domínio em que o servidor da licença está localizado, sujeito
à conformidade com as leis e os regulamentos de exportação aplicáveis.

“Licença Flutuante” significa que o acesso ao Software COMOS em qualquer momento é limitado ao número
máximo de Usuários Autorizados indicado no Formulário de Pedido. Qualquer Usuário Autorizado de uma Licença
de Plataforma COMOS para a Plataforma COMOS pode usar outro módulo COMOS na estação de trabalho do
usuário se esse módulo estiver disponível no servidor da licença. Quando o Usuário Autorizado sair da Licença de
Plataforma COMOS, todas as licenças do módulo que o Usuário Autorizado estava usando serão liberadas pelo
servidor de licença e disponibilizadas para outros Usuários Autorizados. A restrição geral que permite o uso do
Software apenas nas instalações do Cliente não se aplica para as Licenças Flutuantes de Software COMOS. A
Licença Flutuante consiste em um dos dois tipos a seguir:
(a) “Licença Flutuante de País” fica restrita ao uso da Licença Flutuante dentro do país no qual o software foi instalado
inicialmente, conforme identificado no Formulário de Pedido, na rede do Cliente e no domínio no qual o servidor
da licença está localizado.

2.2

(b) “Licença Flutuante Global” é uma licença concedida nos termos de um Contrato Global de Licença de Software
(GSLA) que pode ser usada em todos os fusos horários em Territórios autorizados de acordo com o GSLA, sujeito
à conformidade com as leis e os regulamentos de exportação aplicáveis.
2.3

“Subscrição” significa uma licença por um prazo limitado, conforme identificado no Formulário de Pedido. Os
Serviços de Manutenção estão incluídos na taxa de licença de Subscrição. Para prazos de Subscrição de vários anos,
a SISW pode solicitar que novas chaves de licença sejam emitidas durante a vigência.

2.4

“Licença de Aluguel” significa uma Licença por um prazo limitado de menos de um ano, conforme identificado
no Formulário de Pedido. Os Serviços de Manutenção para uma Licença de Locação estão incluídos na taxa de
Licença de Locação.

2.5

“Licença de Backup” significa uma licença concedida apenas para oferecer redundância no backup do Cliente ou
instalações à prova de falhas.

2.6

“Licença Node-Locked” significa que o uso do Software COMOS fica restrito a uma única estação de trabalho
especificada pelo Cliente, e pode incluir um dispositivo de bloqueio de hardware ou dongle para gerenciar essa
restrição.
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2.7

“Licença Perpétua” ou “Licença por Prazo Estendido” significa uma licença do Software que se prolonga
indefinidamente. As Licenças Perpétuas não incluem Serviços de Manutenção.

2.8

“Licença por Produto” significa que o uso do Software COMOS fica restrito ao número de produtos de terceiros
com os quais o Software COMOS é interfaceado, um a um.

2.9

“Licença de Servidor” significa que o uso do Software COMOS fica restrito a um único servidor especificado.

2.10 “Licença de Teste/QA” significa uma licença concedida exclusivamente para o suporte de instalação de
customização em andamento, suporte e teste, e não pode ser usada em um ambiente de produção ou para qualquer
outra finalidade.
3.

OUTRAS DISPOSIÇÕES.

3.1

Hardware. O hardware fornecido com o Software COMOS, como dongle, permanece sendo propriedade da SISW
se não acordado de outra forma, por escrito.

3.2

Atualizações. O Cliente atualizará o Software COMOS conforme as regras de instalação especificadas na
Documentação. Todos os avisos na Documentação, ou fornecidos em separado pela SISW, relativos à
descontinuidade dos Serviços de Manutenção para versões mais antigas do Software COMOS são vinculativos para
o Cliente.

3.3

Perda ou danos em dispositivos de proteção. Novos dispositivos de proteção para as licenças existentes só podem
entregues ao Cliente mediante a devolução do dispositivo de proteção danificado (ex.: um dongle). Se houver perda
do dispositivo de proteção, novas licenças devem ser adquiridas pelo Cliente, a menos que especificado de outra
forma pela SISW. Se posteriormente o Cliente recuperar o dispositivo que estava perdido, deve devolvê-lo para a
SISW imediatamente.

3.4

Uso autorizado de APIs. O Cliente tem autorização para usar qualquer Interface de Programação de Aplicativo
(“API”) identificada como uma API divulgada na Documentação para desenvolver software para o uso interno do
Cliente e para revenda a outros sob termos e condições que sejam no mínimo tão protetores quanto os contidos aqui.
O Cliente não pode usar as APIs para permitir o uso não autorizado do Software. A SISW não possui nenhuma
obrigação ou responsabilidade por software desenvolvido pelo Cliente usando as APIs. O Cliente está proibido de
usar APIs não divulgadas em quaisquer circunstâncias.

3.5

Termos Adicionais de Licenciamento. As seguintes restrições adicionais de licença se aplicam ao Software
COMOS-Bentley:
(a) O mecanismo de segurança de software integrado no Software COMOS-Bentley rastreia os dados de uso do Cliente
para assegurar a conformidade com o Contrato. Esses dados de uso são acessíveis pela SISW, pela Bentley Systems
Inc. e suas afiliadas.
(b) O Cliente só está autorizado a utilizar o número de licenças (“Instâncias”) do Software COMOS-Bentley que foi
licenciado a ele pela SISW por meio de um Formulário de Pedido. O uso de Instâncias adicionais requer um
Formulário de Pedido aceito para tais Instâncias.
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