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TERMO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL. 
LICENÇA DE PROJETO DE GRUPO 

Versão A2-21-17 
 
O presente Termo de Licença de Projeto de Grupo ("Termo de Licença") se aplica ao uso dos Produtos caso você tenha licenciado um 
Produto sujeito a uma Licença de Projeto de Grupo concedida diretamente pela DigitalGlobe, Inc. (“DigitalGlobe”) ou por um 
Revendedor Certificado da DigitalGlobe. Este Termo de Licença foi estabelecido entre a DigitalGlobe, cujo principal local de negócios 
está situado no endereço 1300 W. 120th Avenue, Westminster, Colorado 80234 EUA, e o Cliente. Este Termo de Licença é adicional e 
complementa a Licença de Grupo e a Licença de Serviços de Assinatura que se aplica ao Produto.  
 
Ao assinar ou indicar de outra forma que aceitou um Contrato de Cliente, ou descarregar, acessar ou usar qualquer Produto autorizado 
por uma Licença de Projeto de Grupo, você aceita e concorda em cumprir o presente Termo de Licença. Se você aceitar este Termo 
de Licença em nome de uma empresa, de outra entidade jurídica ou de um órgão do governo, isto significa que dispõe de autorização 
para vincular essa entidade aos termos e condições deste documento. Os termos escritos em letra maiúscula neste Termo de Licença 
são definidos na Seção 3, abaixo. 
 
1. DIREITOS DE SUBLICENCIAMENTO. Além dos direitos de sublicenciamento outorgados ao Cliente na Seção 2 da Licença de 

Grupo ou da Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável, a DigitalGlobe concede ao Cliente os seguintes direitos:  
 

O Cliente pode sublicenciar aos seus Membros do Grupo de Projeto os mesmos direitos outorgados ao Cliente na Seção 1 da 
Licença de Grupo ou da Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável; no entanto, cada Membro do Grupo de Projeto e 
seus Usuários Autorizados poderão exercer os direitos concedidos na Seção 1 da Licença de Grupo ou da Licença de Serviços de 
Assinatura, conforme aplicável, apenas para seu próprio Uso Interno em relação ao Projeto de Grupo pertinente.  
 
Não obstante qualquer disposição em contrário na Licença de Grupo, se o Cliente licenciar os Produtos sob uma "Licença de 
Grupo 1 a 5", o Cliente e até quatro outros Membros do Grupo e/ou Membros do Grupo de Projeto poderão usar os Produtos; se o 
Cliente licenciar os Produtos sob uma "Licença de Grupo >5", o Cliente e um número ilimitado de Membros do Grupo e de 
Membros do Grupo de Projeto poderão usar os Produtos.  
 
Não obstante qualquer disposição em contrário na Licença de Serviços de Assinatura, se o Cliente licenciar os Produtos sob (a) o 
Modelo de Assinatura, ele deverá adquirir uma Estação de trabalho para cada Usuário Autorizado do Cliente, cada Membro do 
Grupo e cada Membro do Grupo de Projeto que acessar e utilizar os Produtos e/ou Imagens Descarregadas; e (b) o Modelo 
Transacional, o Cliente deverá adquirir Transações suficientes para abranger o acesso e uso do Produto e das Imagens 
Descarregadas pelos Usuários Autorizados do Cliente, cada Membro do Grupo e cada Membro do Grupo de Projeto.  
 
O Cliente é responsável por documentar cada Membro do Grupo de Projeto para o qual ele sublicenciou os Produtos e, ao ser 
solicitado pela DigitalGlobe, deverá fornecer à referida empresa a descrição do Projeto de Grupo e o nome e endereço de cada 
Membro do Grupo de Projeto. Além disso, cabe ao Cliente celebrar um contrato de sublicenciamento com cada Membro do Grupo 
de Projeto que compreenda termos e condições idênticos aos do presente Termo de Licença e da Licença de Grupo ou da 
Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável. O Cliente deve garantir que cada Membro do Grupo de Projeto cumprirá 
este Termo de Licença e a Licença de Grupo ou a Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável, e que ele será 
responsabilizado por todos os atos e omissões dos referidos membros em relação aos Produtos ou por qualquer violação deste 
Termo de Licença ou da Licença de Grupo ou da Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável; um descumprimento 
deste Termo de Licença ou da Licença de Grupo ou da Licença de Serviços de Assinatura, conforme for pertinente, por um 
Membro do Grupo de Projeto ou por seus Usuários Autorizados será considerado como uma infração do Cliente. Durante o Prazo 
de Vigência, o Cliente não poderá trocar os Membros do Grupo de Projeto; se o Cliente quiser sublicenciar os Produtos para um 
número maior de Membros do Grupo ou de Membros do Grupo de Projeto do que o permitido na licença por ele adquirida, deverá 
comprar uma atualização da sua Licença de Grupo ou da Licença de Serviços de Assinatura que abranja todos os Membros do 
Grupo e os Membros do Grupo de Projeto que estão usando os Produtos. 

 
2. TERMOS DE LICENÇA SUBJACENTES. Exceto quando especificamente modificadas por este Termo de Licença, a Licença de 

Grupo ou a Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável, e todas as disposições nelas contidas estão e continuarão em 
pleno vigor e efeito. Todas as disposições gerais estabelecidas na Licença de Grupo ou na Licença de Serviços de Assinatura, 
conforme seja pertinente, se aplicarão a este Termo de Licença como se fizessem parte do presente documento. Os termos 
escritos em letra maiúscula neste Termo de Licença, mas que não estejam definidos no presente documento terão o significado 
estabelecido na Licença de Grupo ou na Licença de Serviços de Assinatura subjacente, conforme aplicável. 

 
3. DEFINIÇÕES. 
 

“Afiliado” significa qualquer entidade legal que controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com o Cliente, sendo que 

“controle” significa (a) a propriedade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da participação acionária ou do interesse 
beneficiário da entidade; (b) o direito de votar ou nomear a maioria dos membros da diretoria ou de outro conselho administrativo 
da entidade; ou (c) o poder de administrar ou orientar os atos e as políticas de tal parte por quaisquer meios. 
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“Cliente” significa o indivíduo, a entidade legal ou o órgão governamental que adquiriu uma licença para utilizar o Produto 

aplicável, diretamente da DigitalGlobe ou de um Revendedor Certificado.  
 
"Confirmação de Pedido" significa o contrato ou outro documento preparado pela DigitalGlobe que estabelece os Produtos que 

a DigitalGlobe oferece para licenciar ao Cliente e os termos relacionados, que são apresentados para aceitação por parte do 
Cliente. Uma cotação que inclui uma taxa estimada não é uma Confirmação de Pedido. 
 
“Contratado” significa um indivíduo contratado pelo Cliente, de forma direta ou por meio de uma empresa de consultoria ou de 

outra entidade, para fornecer serviços em nome ou em benefício do Cliente. 
 
“Contrato de Cliente” significa, (a) em relação a um Cliente que adquire uma licença diretamente da DigitalGlobe para usar os 

Produtos, o contrato que consiste na Confirmação de Pedido e nos Termos e Condições do Produto aplicáveis; e (b) em relação 
ao Cliente que adquire uma licença de um Revendedor Certificado para usar os Produtos, o contrato entre o Revendedor 
Certificado e o Cliente.  
 
“Estações” significa o número de contas de Usuários Autorizados a acessar e usar o Produto, conforme especificado no Contrato 

de Cliente aplicável. Somente um Usuário Autorizado pode usar uma Estação de cada vez, não sendo permitido que vários 
Usuários Autorizados utilizem a mesma Estação.  
 
“Finalidade Comercial” significa redistribuição, retransmissão ou publicação mediante um pagamento ou por outra contrapartida 

que pode incluir, sem limitação: (a) publicidade; (b) uso em materiais e serviços de marketing e promocionais em nome de um 
consumidor, cliente, empregador, funcionário ou para benefício do Cliente; (c) uso em quaisquer materiais ou serviços destinados 
à venda ou pelos quais taxas ou encargos são pagos ou recebidos; e (d) uso em qualquer livro, publicação de notícias ou revista 
 
“Imagens Descarregadas” tem o significado especificado na Seção 1.3 da Licença de Serviços de Assinatura. 
 
“Licença de Grupo” significa os termos e condições que se aplicam caso o Cliente tenha licenciado os Produtos de acordo com 

uma "Licença de Grupo 1 a 5" ou uma "Licença de Grupo >5”. A Licença de Grupo está disponível em 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
“Licença de Serviços de Assinatura” significa os termos e condições que se aplicam caso o Cliente tenha licenciado os 

Produtos de acordo com uma “Licença de Serviços de Assinatura”. A Licença de Serviços de Assinatura está disponível em 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
“Membro do Grupo” significa (a) um único Afiliado do Cliente; ou (b) um único órgão governamental que faz parte do mesmo 

nível de governo que o Cliente, para o qual o Cliente sublicencia os Produtos. 
 
"Membro do Grupo de Projeto" significa uma única entidade ou agência que não é relacionada ao Cliente, mas que está 

trabalhando em conjunto com o Cliente em um Projeto de Grupo, à qual o Cliente sublicencia os Produtos.  
 
“Modelo de Assinatura” significa o modelo de licenciamento especificado na Seção 1.1 da Licença de Serviços de Assinatura. 
 
“Modelo Transacional” significa o modelo de licenciamento especificado na Seção 1.2 da Licença de Serviços de Assinatura. 
 
“Prazo de Vigência” significa o período de tempo durante o qual o Cliente terá direito a usar o Produto, incluindo as Imagens  

Descarregadas, conforme estabelecido na Licença de Grupo ou na Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável. 
 
“Produto” significa o produto licenciado pelo Cliente, conforme estabelecido no Contrato de Cliente.  
 
“Projeto de Grupo” significa um projeto realizado pelo Cliente e um ou mais Membros do Grupo e/ou Membros do Grupo de 

Projeto. 
 
“Revendedor Certificado” significa um distribuidor autorizado pela DigitalGlobe a vender licenças para utilização dos Produtos. 
 
“Termos e Condições do Produto” significa os Termos e Condições do Produto de acordo com os quais a DigitalGlobe fornece 

o Produto ao Cliente, disponíveis em https://www.digitalglobe.com/legal/information.   
 
“Transação” significa uma transação para acessar uma imagem WMS (Web Map Service, serviço de mapa pela Internet) com 

1024 pixels x 1024 pixels por meio do serviço Basemap da DigitalGlobe. 
 
“Uso Interno” significa o uso de Produtos e Derivados autorizados somente para fins comerciais internos do Cliente ou do 

Membro do Grupo, conforme aplicável, (sujeito às restrições estabelecidas na Seção 5 deste Termo de Licença) e não para 
qualquer Finalidade Comercial. 
 
“Usuário autorizado” significa um funcionário ou Contratado que é autorizado pelo Cliente a utilizar os Produtos.  
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