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O Avocent Trellis Platform Software, os Módulos de Aplicação e os Símbolos associados (o “PRODUTO DE 

SOFTWARE”) da Vertiv Corporation (“Vertiv”) são licenciados conforme o estabelecido no presente Acordo de 

Licença de Usuário Final (EULA). 

IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO - O PRESENTE ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (“EULA”) CONSTITUI UM 

CONTRATO LEGAL ENTRE A SOCIEDADE QUE VOCÊ REPRESENTA E A VERTIV (OU, CASO SEJA UM USUÁRIO FINAL 

INDIVIDUAL, O PRESENTE CONSTITUI UM CONTRATO ENTRE VOCÊ E A VERTIV) REFERENTE AO PRODUTO DE SOFTWARE 

IDENTIFICADO ACIMA, CUJO PRODUTO É UM SOFTWARE DE COMPUTADOR E PODERÁ INCLUIR MÍDIAS ASSOCIADAS, 

MATERIAIS IMPRESSOS E DOCUMENTAÇÃO ONLINE OU ELETRÔNICA (O “PRODUTO DE SOFTWARE”). AO CLICAR NO 

BOTÃO “ACEITAR” OU AO INSTALAR OU UTILIZAR O PRODUTO DE SOFTWARE, VOCÊ COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS 

TERMOS DO PRESENTE EULA. CASO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DO PRESENTE EULA, NÃO INSTALE OU UTILIZE O 

PRODUTO DE SOFTWARE. COMO ALTERNATIVA, VOCÊ PODERÁ, CASO SEJA O COMPRADOR ORIGINAL DO PRODUTO DE 

SOFTWARE, DEVOLVER O(S) PACOTE(S) DE SOFTWARE FECHADO(S) E QUAISQUER MATERIAIS ESCRITOS QUE O 

ACOMPANHAM AO ESTABELECIMENTO DE COMPRA PARA OBTER REEMBOLSO INTEGRAL. EXCETO CONFORME 

PREVISTO ACIMA OU NA SECÇÃO 7.2, O PRODUTO DE SOFTWARE NÃO PODERÁ SER REEMBOLSADO OU DEVOLVIDO. 

1. Concessão de Licença. Sujeito ao pagamento das taxas de licença aplicáveis, e sujeito aos termos e condições do 

presente EULA, a Vertiv concede a você os seguintes direitos não exclusivos, intransferíveis e não sublicenciáveis: 

1.1 Licença de Instância Única. Você poderá instalar e utilizar apenas uma instância do PRODUTO DE SOFTWARE em 

um único servidor ou vários servidores, desde que a instância seja implantada em não mais de oito processadores 

(entendendo-se por processador uma CPU, IC ou MCM que reside em um único slot; para os fins da presente licença, 

GPUs e outros chips de suporte não são considerados processadores). Caso pretensa utilizar o PRODUTO DE 

SOFTWARE em mais de oito processadores, você será obrigado a adquirir uma ou mais Licenças de Instância Única 

adicionais. Você poderá utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE somente na qualidade de licenciado sob a luz do presente 

Contrato. 

1.2 Licença de Dispositivo Montado no Chão. Você poderá utilizar a Licença de Instância Única do PRODUTO DE 

SOFTWARE para gerenciar não mais do que o número máximo de dispositivos montados no chão no data center 

para o qual você adquiriu uma licença. 

1.3 Apenas para Uso Interno. Você concorda em utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE somente para operações comerciais 

internas. Você poderá permitir que seus representantes ou contratados utilizem o PRODUTO DE SOFTWARE 

somente em seu nome e somente para fins de suas operações comerciais internas, em conformidade com os termos 

do presente EULA. Você compromete-se a assumir a responsabilidade pela utilização do PRODUTO DE SOFTWARE 

pelos seus representantes e contratados e pelo cumprimento destes com o presente EULA. 

2. Restrições Adicionais 

2.1. Cópia de Back-Up. Você poderá fazer uma (1) cópia do PRODUTO DE SOFTWARE para fins de backup e 

arquivamento. Você não poderá copiar os materiais impressos que acompanham o PRODUTO DE SOFTWARE. Você 

concorda que quaisquer cópias autorizadas do PRODUTO DE SOFTWARE e materiais impressos que o acompanham 

conterão os mesmos avisos de propriedade apresentados no exterior e interior do PRODUTO DE SOFTWARE. 

2.2. Proibição de Engenharia Reversa. Você não poderá: (i) efetuar engenharia reversa, descompilar, desmontar, 

decodificar ou, de outra modo, tentar acessar o código fonte do PRODUTO DE SOFTWARE ou (ii) copiar, modificar, 

traduzir ou criar trabalhos derivados do PRODUTO DE SOFTWARE. Caso tenha adquirido o PRODUTO DE SOFTWARE 

na Europa, mesmo se julgar necessário obter informações relacionadas à interoperabilidade do PRODUTO DE 



EULA PARA O SOFTWARE DE PLATAFORMA TRELLIS 
 

 

2 590-1750-501C 

SOFTWARE com outros programas, você não deverá efetuar engenharia reversa, descompilar, desmontar ou 

decodificar o PRODUTO DE SOFTWARE para obter tais informações, e você compromete-se a solicitar tais 

informações perante a Vertiv no endereço listado no site da Vertiv em www.VertivCo.com. Ao receber tal solicitação, 

a Vertiv determinará a legitimidade da mesma e, caso afirmativo, a Vertiv fornecerá tais informações a você dentro 

de um prazo razoável e sob condições pertinentes. 

2.3. Proibição de Transferências. Você não poderá redistribuir, alugar, arrendar, licenciar, sublicenciar, ceder, emprestar 

ou, de outro modo, transferir o PRODUTO DE SOFTWARE ou seus direitos ao abrigo da presente EULA a quaisquer 

terceiros. 

2.4. Outras Restrições. Seus direitos resguardados na presente EULA não poderão ser combinados ou agregados com 

outros direitos, direitos de terceiros ou licenças concedidas em  qualquer outro Acordo de Licença de Usuário Final 

(ou outro contrato) para qualquer versão do PRODUTO DE SOFTWARE. 

2.5. Código de Ativação. O uso do PRODUTO DE SOFTWARE poderá exigir um “código de ativação” da Vertiv (ou de seu 

revendedor autorizado) para obter funcionalidade total, e a Vertiv reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de 

recusar solicitações de mais de um código de ativação. O código de ativação poderá ser uma senha digital imprimível, 

um arquivo não imprimível ou qualquer outro mecanismo utilizado pela Vertiv para fins de ativação da licença. Você 

compromete-se a não “hackear”, utilizar “cracks” ou, de outra modo, sobrescrever este código de ativação. 

2.6. Uso Proibido. As seguintes atividades são proibidas com relação ao PRODUTO DE SOFTWARE: (i) aluguel, 

compartilhamento de tempo, serviços de assinatura, hospedagem ou terceirização; (ii) remoção ou modificação de 

quaisquer marcas ou qualquer aviso da Vertiv ou de seus licenciadores sobre seus direitos de propriedade; (iii) tornar 

o PRODUTO DE SOFTWARE ou qualquer parte dele disponível de qualquer forma para quaisquer terceiros para uso 

nas operações comerciais de terceiros (exceto conforme permitido na seção 1 do presente EULA); (iv) transferência 

de titularidade do PRODUTO DE SOFTWARE para o usuário final de quaisquer terceiros; (v) publicação de quaisquer 

resultados de testes de referência conduzidos no PRODUTO DE SOFTWARE ou qualquer parte dele; ou (vi) 

incorporação do PRODUTO DE SOFTWARE em qualquer outro produto. 

3. Serviços de Assistência. Serviços de assistência, atualização ou manutenção relacionados ao PRODUTO DE SOFTWARE 

(“Serviços de Assistência”) não serão fornecidos na presente EULA, e quaisquer serviços de assistência, atualização ou 

manutenção estão sujeitos aos termos e condições de um contrato de assistência ou manutenção separado, se 

aplicável, celebrado com a Vertiv. Qualquer código de software adicional fornecido a você como parte dos Serviços de 

Assistência será considerado parte do PRODUTO DE SOFTWARE e estará sujeito a todos os termos e condições do 

presente EULA. Com relação às informações técnicas que você fornecer à Vertiv como parte dos Serviços de 

Assistência, a Vertiv poderá utilizar tais informações para seus propósitos comerciais, inclusive para atualizações e 

desenvolvimento de produtos. 

4. Avaliação e Atualizações. 

4.1. Licença de Avaliação. Caso não tenha obtido e instalado um código de ativação da Vertiv (ou de seu 

revendedor autorizado) ou caso o PRODUTO DE SOFTWARE inclua um período de avaliação, você terá permissão 

para utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE somente para fins de avaliação ou demonstração. O PRODUTO DE 

SOFTWARE poderá conter um mecanismo de desativação automática ou recurso de limite de tempo, após o qual o 

PRODUTO DE SOFTWARE irá cessar a operação ou operar com funcionalidade limitada. Seu direito de utilizar o 

PRODUTO DE SOFTWARE limita-se de acordo com os termos sob os quais você recebeu o PRODUTO DE SOFTWARE. 

Caso nenhum período de uso seja especificado, seu direito de utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE cessará quarenta 

e cinco (45) dias após a sua instalação do PRODUTO DE SOFTWARE, quando você deverá devolver ou destruir o 

PRODUTO DE SOFTWARE. 

4.2. Atualizações. Caso o PRODUTO DE SOFTWARE seja identificado pela Vertiv como uma “atualização,” você 

deverá estar devidamente licenciado para utilizar o software Vertiv que está sendo atualizado pelo PRODUTO DE 

SOFTWARE, caso contrário o PRODUTO DE SOFTWARE não poderá ser utilizado. Um PRODUTO DE SOFTWARE 

http://www.vertivco.com/
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rotulado ou identificado pela Vertiv como uma atualização substitui e/ou complementa o software Vertiv que serviu 

de base para sua elegibilidade para tal atualização. Você poderá utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE atualizado 

resultante somente de acordo com os termos do presente EULA. Caso o PRODUTO DE SOFTWARE seja uma 

atualização de um componente de um pacote de programas de software que você licenciou como um único produto, 

o PRODUTO DE SOFTWARE poderá ser utilizado apenas como parte de um único pacote de produto, não devendo 

ser separado para uso como mais de uma instância. 

5. Rescisão. Sem prejuízo de quaisquer outros direitos da Vertiv, a Vertiv poderá rescindir o presente EULA caso os termos 

e condições do mesmo não sejam cumpridos. Nesse caso, ou mediante vencimento ou outra rescisão do presente 

Acordo, você deverá descontinuar o uso do PRODUTO DE SOFTWARE e da documentação e destruir toda e qualquer 

cópia do PRODUTO DE SOFTWARE e todas os seus componentes, incluindo a documentação. 

6. Direitos Autorais, Marcas Registradas e Informações Confidenciais. 

6.1. Propriedade dos Direitos de Propriedade Intelectual. O PRODUTO DE SOFTWARE e os métodos, processos e 

técnicas utilizados no PRODUTO DE SOFTWARE são propriedade intelectual da Vertiv e/ou de seus licenciadores, 

incluindo, sem limitação, a Oracle, e são protegidos por patentes, direitos autorais, segredos comerciais e leis de 

marcas registradas dos Estados Unidos e tratados internacionais. O PRODUTO DE SOFTWARE, os materiais impressos 

que o acompanham e quaisquer cópias do PRODUTO DE SOFTWARE são de propriedade da ou licenciados à Vertiv 

e/ou suas sociedades coligadas. O PRODUTO DE SOFTWARE e todas as suas cópias são e permanecerão propriedade 

exclusiva da Vertiv e/ou suas sociedades coligadas, e a Vertiv e/ou suas sociedades coligadas deverão possuir e reter 

todos os direitos, títulos e interesses no e para o PRODUTO DE SOFTWARE, incluindo todos os direitos autorais, 

patentes, direitos de segredo comercial, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual nele 

contidos. Este PRODUTO DE SOFTWARE é licenciado, não vendido. Você reconhece, desde já, que sua posse, 

instalação ou uso do PRODUTO DE SOFTWARE não transfere a você qualquer título de propriedade intelectual sobre 

o PRODUTO DE SOFTWARE, e que você não adquire quaisquer direitos sobre o PRODUTO DE SOFTWARE, exceto as 

licenças expressamente concedidas nos termos do parágrafo 1 acima. Você não tomará nenhuma ação para 

prejudicar, limitar ou interferir de qualquer modo com a propriedade e os direitos da Vertiv e de seus licenciadores 

em relação ao PRODUTO DE SOFTWARE. 

6.2. Avisos de Propriedade. Você não poderá remover, modificar, cobrir, ofuscar ou alterar qualquer patente da Vertiv, 

direitos autorais ou aviso de marca registrada de qualquer parte do PRODUTO DE SOFTWARE, incluindo, sem 

limitação, quaisquer avisos contidos em mídia física e/ou eletrônica ou documentação, em qualquer caixas de 

instalação, caixas de diálogo ou na seção “sobre”, em qualquer dos recursos de tempo de execução e/ou em 

qualquer presença na Internet ou avisos, código ou outras incorporações originalmente contidas ou criadas pelo 

PRODUTO DE SOFTWARE. 

6.3. Informações Confidenciais. Você compromete-se a tomar todas as medidas que sejam razoáveis para preservar a 

confidencialidade e os direitos de propriedade do PRODUTO SOFTWARE e da documentação que o acompanha 

(“Informações Confidenciais”). Você concorda que não irá: (a) utilizar as Informações Confidenciais para seu próprio 

benefício ou para benefício de terceiros, exceto para fins expressamente previstos no presente EULA ou (b) divulgar 

as Informações Confidenciais a terceiros; desde que, no entanto, isso não seja interpretado de modo a restringir a 

divulgação de informações que (i) sejam de seu conhecimento público no momento de sua divulgação, (ii) sejam 

legalmente recebidas por você de um terceiro não vinculado a uma relação confidencial com a Vertiv, (iii) já fossem 

legitimamente conhecidas por você antes do recebimento por parte da Vertiv ou (iv) após intimação e recurso de 

contestação, sua divulgação seja exigida por lei. 

7. Garantia Limitada. 

7.1. Garantia Limitada. A Vertiv garante, desde já, que o PRODUTO DE SOFTWARE irá, por um período de 90 (noventa) 

dias a partir da data de entrega ou do final da Licença de Avaliação descrita no parágrafo 4.1, funcionar 

substancialmente de acordo com os materiais escritos da Vertiv que acompanham o PRODUTO DE SOFTWARE. A 
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garantia limitada acima não se aplica a qualquer defeito no PRODUTO DE SOFTWARE que seja causado por (i) uso 

ou operação do PRODUTO DE SOFTWARE com uma aplicação ou em um ambiente diferente daquele pretendido ou 

recomendado pela Vertiv, (ii) modificações no PRODUTO DE SOFTWARE não implementadas pela Vertiv, (iii) 

hardware ou software de terceiros, ou (iv) a não implementação de todas as correções de erro que são emitidas ao 

abrigo do presente EULA. 

7.2. Recursos Exclusivos. Em caso de qualquer violação da garantia acima ou de outras obrigações assumidas pela Vertiv, 

a responsabilidade total da Vertiv e de seus fornecedores e seu recurso exclusiva serão, a critério da Vertiv, (i) 

reembolsar o preço pago (taxas de licença) por você pelo PRODUTO DE SOFTWARE (que não deverá exceder o preço 

de varejo sugerido pelos EUA) se aplicável, ou (ii) envidar esforços comercialmente razoáveis para reparar ou 

substituir o PRODUTO DE SOFTWARE defeituoso. Qualquer PRODUTO DE SOFTWARE substituto será garantido pelo 

restante do período de garantia original ou trinta (30) dias, o que for mais longo. 

7.3. Aviso Legal. Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, e exceto para a garantia limitada definida 

acima, A VERTIV E SEUS LICENCIADORES NÃO OFERECEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA EM RELAÇÃO AO PRODUTO 

DE SOFTWARE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, PREVISTA EM LEI OU DE OUTRO MODO. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 

PELA LEI APLICÁVEL, A VERTIV E SEUS LICENCIADORES RENUNCIAM A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, 

EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, 

ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO, EM RELAÇÃO AO PRODUTO DE SOFTWARE. 

A GARANTIA LIMITADA PREVISTA ACIMA CONFERE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODERÁ TER 

OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO/JURISDIÇÃO PARA ESTADO/JURISDIÇÃO. ALGUNS ESTADOS E 

JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE OU LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA 

GARANTIA IMPLÍCITA, PORTANTO, A LIMITAÇÃO ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR A VOCÊ. NA MEDIDA EM QUE AS 

GARANTIAS IMPLÍCITAS NÃO POSSAM SER TOTALMENTE RECUSADAS, MAS AS LIMITAÇÕES DE GARANTIA 

IMPLÍCITAS SÃO PERMITIDAS PELA LEI APLICÁVEL, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DO PRODUTO DE SOFTWARE, SE 

APLICÁVEL, SÃO LIMITADAS AO PERÍODO DE GARANTIA DE NOVENTA (90) DIAS. SEM LIMITAR O QUE PRECEDE, VOCÊ 

ASSUME A RESPONSABILIDADE PELA INSTALAÇÃO, USO E RESULTADOS OBTIDOS COM O PRODUTO DE SOFTWARE, 

E A VERTIV E SEUS FORNECEDORES NÃO GARANTEM QUE O PRODUTO DE SOFTWARE ESTARÁ LIVRE DE ERROS OU 

DE INTERRUPÇÕES OU OUTRAS FALHAS OU QUE O PRODUTO DE SOFTWARE ATENDERÁ ÀS SUAS NECESSIDADES. 

NENHUMA INFORMAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO ORAL OU ESCRITA FORNECIDA PELA VERTIV, SEUS FUNCIONÁRIOS, 

REVENDEDORES OU REPRESENTANTES DEVERÃO, DE QUALQUER MODO, AUMENTAR O ÂMBITO DA GARANTIA 

ACIMA. 

8. Limitação de Responsabilidade. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, SOB NENHUMA 

CIRCUNSTÂNCIA E SOB NENHUMA DOUTRINA JURÍDICA, SEJA POR ATO ILÍCITO, CONTRATO, OU DE OUTRA MODO, 

DEVERÃO A VERTIV OU OS LICENCIADORES DE SEUS FORNECEDORES SER RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU 

QUAISQUER TERCEIROS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DE 

QUALQUER NATUREZA (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, RECEITA, OU 

AVIAMENTO, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS OU DE DADOS OU USO DE DADOS, 

PERDA DE AVIAMENTO, INTERRUPÇÃO DE TRABALHO, FALHA OU FUNCIONAMENTO INCORRETO DO COMPUTADOR, 

OU POR QUAISQUER OUTROS DANOS OU PERDAS) DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO 

DE SOFTWARE, MESMO QUE A VERTIV TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM QUALQUER CASO, 

A RESPONSABILIDADE TOTAL DA VERTIV AO ABRIGO DE QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE EULA SERÁ LIMITADA 

AO VALOR QUE VOCÊ REALMENTE PAGOU À VERTIV PELO PRODUTO DE SOFTWARE OU SERVIÇO QUE CAUSOU 

DIRETAMENTE O DANO, EXCETO QUE ESTA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE 

POR MORTE OU LESÕES FÍSICAS, NA MEDIDA EM QUE A LEI APLICÁVEL PROÍBE TAL LIMITAÇÃO. ALÉM DISSO, ALGUNS 

ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, 

PORTANTO, ESTA LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS. 

9. Sistemas Críticos. O PRODUTO DE SOFTWARE não deverá ser utilizado em combinação com qualquer sistema cujo 
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funcionamento incorreto possa resultar em lesões físicas, morte ou danos à propriedade tangível ou ao meio ambiente. 

Sem prejuízo do que precede, o PRODUTO SOFTWARE não deverá ser utilizado em combinação com qualquer sistema 

de suporte vital ou de cuidados a enfermos, instalação nuclear, operação de aeronaves, controle de tráfego aéreo ou 

outra aplicação que represente um grau de perigo semelhante. Você compromete-se a indenizar, defender e isentar a 

Vertiv e seus diretores, administradores, funcionários e coligadas de quaisquer reivindicações ou perdas resultantes 

de qualquer um dos usos precedentes do PRODUTO DE SOFTWARE. 

10. Indenização. Você compromete-se a cumprir com todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis ao seu uso do 

PRODUTO DE SOFTWARE e em indenizar, defender e isentar a Vertiv e seus fornecedores contra todas e quaisquer 

reivindicações decorrentes de qualquer alegação de que seu uso do PRODUTO DE SOFTWARE viola qualquer lei, 

norma ou regulamento. 

11. Software de Terceiros. Você reconhece, desde já, que o PRODUTO DE SOFTWARE poderá conter ou ser fornecido com 

software protegido por direitos autorais, incluindo, sem limitação, código fonte, dos fornecedores da Vertiv ou 

licenciadores conforme identificados na documentação associada ou outros materiais impressos ou eletrônicos 

(“Software de Terceiros”) que são obtidos ao abrigo de uma licença de tais fornecedores. Seu uso de qualquer um 

desses Softwares de Terceiros deverá estar sujeito a restrições aplicáveis e outros termos e condições estabelecidos 

em tal documentação ou materiais, que você concorda em cumprir, conforme estabelecido em qualquer arquivo “Third 

Party Licenses ReadMe” ou arquivo similar localizado no diretório de instalação do PRODUTO DE SOFTWARE. O 

Software de Terceiros é licenciado a você somente para uso com o PRODUTO DE SOFTWARE. 

12. Direitos de Auditoria. A Vertiv reserva-se o direito de auditar o seu uso do PRODUTO DE SOFTWARE, e você 

compromete-se a fornecer assistência razoável e acesso a informações no curso de tal auditoria e permitir que a Vertiv 

comunique os resultados da auditoria, conforme aplicável, aos seus licenciadores. Além disso, a Vertiv poderá ceder 

este direito de auditoria a um licenciador aplicável para auditar o seu uso do PRODUTO DE SOFTWARE conforme tal 

uso pertença à propriedade intelectual do licenciador. 

13. Coleta de Dados e Uso. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE, Você concede à Vertiv, suas coligadas, subsidiárias e 

prestadores de serviços um direito e licença não exclusivos, irrevogáveis, livres de royalties e mundiais para coletar, 

compilar, reter, utilizar, reproduzir e criar trabalhos derivados de suas informações e dados não pessoais, que inclui, 

sem limitação, todos os dados, materiais, relatórios, texto, áudio, vídeo, arquivos de imagem, software ou qualquer 

outra informação (“Dados de Serviço”) que são fornecidos por, ou em nome de, você, ou coletados ou compilados pela 

Vertiv, suas coligadas, subsidiárias ou prestados de serviços por meio do PRODUTO DE SOFTWARE. A Vertiv, suas 

coligadas, subsidiárias e prestadores de serviços poderão coletar, compilar, reter, utilizar, reproduzir e criar trabalhos 

derivados dos Dados de Serviço: (i) prestar serviços, assistência e manutenção; (ii) desenvolver e melhorar produtos, 

software e serviços; e (iii) para fins de pesquisa científica, técnica e marketing. Você é o único responsável pelos Dados 

de Serviço e você garantirá e manterá todos os direitos necessários para que a Vertiv, suas coligadas, subsidiárias e 

prestadores de serviços processem e utilizem os Dados de Serviço conforme descrito neste parágrafo sem violar os 

direitos de quaisquer terceiros ou obrigar a Vertiv, suas coligadas, subsidiárias e prestadores de serviços perante você 

ou quaisquer terceiros. Os Dados de Serviço serão agregados com outras informações, materiais ou dados coletados 

ou compilados por, ou fornecidos à, Vertiv, suas coligadas, subsidiárias ou prestadores de serviços e anônimos, de 

forma que os Dados de Serviço não revelarão intencionalmente sua identidade. Em conformidade com a lei aplicável, 

os Dados de Serviço poderão ser transferidos, transmitidos ou distribuídos, armazenados e processados em ambientes 

de computação em nuvem nos Estados Unidos ou em qualquer outro país no qual a Vertiv, suas coligadas, subsidiárias 

ou prestadores de serviços conduzam operações. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE, você concorda com tal uso, 

transferência, transmissão, distribuição, armazenamento e processamento dos Dados de Serviço. A Vertiv, suas 

coligadas, subsidiárias e prestadores de serviços reterão os Dados de Serviço pelo tempo que for necessário para a 

Vertiv e suas coligadas e subsidiárias, de acordo com a lei aplicável. Os direitos e licenças aqui concedidos aos 

prestadores de serviços da Vertiv, somente serão concedidos na medida em que os prestadores de serviços estejam 

fornecendo bens e serviços em nome da Vertiv e de suas coligadas e subsidiárias. 



EULA PARA O SOFTWARE DE PLATAFORMA TRELLIS 
 

 

6 590-1750-501C 

14. Direitos Restritos do Governo dos EUA: O PRODUTO DE SOFTWARE é um produto comercial, desenvolvido com 

fundos privados e fornecido com Direitos Restritos. O uso, reprodução, liberação, modificação ou divulgação do 

PRODUTO DE SOFTWARE, ou qualquer parte dele, incluindo dados técnicos, pelo Governo é restrito de acordo com o 

Regulamento de Aquisição Federal (“FAR”) 12.212 para órgãos civis e Suplemento ao Regulamento de Aquisição 

Federal de Defesa ("DFARS") 227.7202 para órgãos militares. O fabricante é: Vertiv, 1050 Dearborn Drive, Columbus, 

OH, 43085, EUA. 

15. Restrições à Exportação: Você reconhece e concorda, desde já, que o PRODUTO DE SOFTWARE poderá estar sujeito a 

restrições e controles impostos pela Lei de Administração de Exportação dos Estados Unidos e pelos regulamentos 

nela estabelecidos. Você concorda, desde já, que não irá exportar ou reexportar o PRODUTO DE SOFTWARE ou 

quaisquer materiais diretamente relacionados para ou em qualquer país em violação de tais controles ou quaisquer 

outras leis, normas ou regulamentos de qualquer país, estado ou jurisdição. 

16. Escolha da Lei e do Foro. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE na América do Norte (exceto Canadá) ou América do 

Sul, o presente EULA será regido pelas leis do Estado do Alabama, sem referência a conflitos de disposições legais, e 

você concorda, desde já, que todas as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao presente EULA estarão sujeitas à 

jurisdição exclusiva e foro dos tribunais federais e estaduais em Columbus, Ohio, e você concorda ainda, em caráter 

irrevogável, com a jurisdição e foro pessoal e exclusivo destes tribunais. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE no 

Canadá, o pressente EULA será regido pelas leis da Província de Ontário, sem referência a conflitos de disposições 

legais, e você concorda, desde já, que todas as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao presente EULA estarão 

sujeitas à jurisdição exclusiva e local nos tribunais de Toronto, Ontário, e você concorda ainda, em caráter irrevogável, 

com a jurisdição pessoal e exclusiva e local destes tribunais. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE na Europa, Oriente 

Médio ou África, o pressente EULA será regido pelas leis República da Irlanda, sem referência a conflitos de disposições 

legais, e você concorda, desde já, que todas as controvérsias decorrentes ou relacionadas ao presente EULA estarão 

sujeitas à jurisdição exclusiva e local nos tribunais de Shannon, Irlanda, e você concorda ainda, em caráter irrevogável, 

com a jurisdição pessoal e exclusiva e local destes tribunais. Ao utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE na Ásia ou Ásia 

Pacífico, o presente EULA será regido pelas leis de Singapura, sem referência a conflitos de disposições legais, e você 

concorda, desde já, que todas as controvérsias decorrentes de relacionadas ao presente EULA estarão sujeitas à 

jurisdição exclusiva e local nos tribunais de Singapura, e você concorda ainda, em caráter irrevogável, com a jurisdição 

pessoal e exclusiva e local destes tribunais. Em qualquer caso, o presente EULA não será regido pela Convenção das 

Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias. 

17. Disposições Gerais. O presente EULA, juntamente com os Termos e Condições de Venda ou Contrato de Licença 

Principal ou uma carta assinada em separado entre as partes com respeito à sua licença do PRODUTO DE SOFTWARE, 

constitui o acordo integral entre você e a Vertiv e substitui qualquer acordo prévio relativo ao PRODUTO DE SOFTWARE. 

A Vertiv não está vinculada a qualquer disposição de qualquer pedido de compra, recebimento, aceitação, confirmação 

ou outra correspondência fornecida por você, a menos que a Vertiv concorde especificamente com a disposição por 

escrito. Caso qualquer disposição do presente EULA seja declarada inválida, ilegal ou inexequível, tal disposição será 

aplicada na extensão máxima permitida por lei e as disposições restantes não serão afetadas. Você é responsável pelo 

pagamento de quaisquer impostos, incluindo os seus impostos de propriedade pessoal, decorrentes do presente EULA 

ou do seu uso do PRODUTO DE SOFTWARE. 

18. Contato com o Cliente. Se você tiver alguma dúvida sobre o presente EULA, ou se quiser entrar em contato com a 

Vertiv por qualquer outro motivo, ligue para 0800-208-8000 ou escreva para sac.crc@vertiv.com 

19. Terceiros Beneficiários. A Oracle é uma terceira parte beneficiária deste EULA na medida dos seus direitos sobre o 

software Oracle licenciado à Vertiv para utilização no PRODUTO DE SOFTWARE. 

 
 
 


