
CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DA ROCKWELL AUTOMATION 
Rev. (02/2016) 

IMPORTANTE - LEIA ESTE CONTRATO COM ATENÇÃO 
 
Este contrato de licença de usuário final (“EULA”) é um contrato legal firmado entre Você (um indivíduo ou uma única 
entidade) e a Rockwell Automation, Inc. (“Rockwell Automation”) para os produtos de Software e a Documentação que a 
Rockwell Automation licencia para Você. A ROCKWELL AUTOMATION DESEJA LICENCIAR O SOFTWARE E A 
DOCUMENTAÇÃO PARA VOCÊ DESDE QUE VOCÊ ACEITE TODOS OS TERMOS E AS CONDIÇÕES DESTE EULA. 
VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM SE VINCULAR AOS TERMOS DESTE EULA AO BAIXAR, INSTALAR, COPIAR OU, 
DE OUTRA FORMA, USAR O SOFTWARE. SE VOCÊ ACEITAR OS REFERIDOS TERMOS EM NOME DE OUTRA 
PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE LEGAL, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE 
PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE LEGAL AOS TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR 
COM ELES, NÃO BAIXE, INSTALE, COPIE, ACESSE NEM USE O SOFTWARE E DEVOLVA IMEDIATAMENTE 
O SOFTWARE COM TODOS OS TERMOS QUE O ACOMPANHAM AO LOCAL DE COMPRA PARA OBTER 
O REEMBOLSO INTEGRAL OU, SE VOCÊ BAIXOU O PROGRAMA, ENTRE EM CONTATO COM A PARTE DE QUEM 
VOCÊ O ADQUIRIU. 
 
1. DEFINIÇÕES 
 
1.1. Certificado de Ativação: significa um documento 

que acompanha o Software que pode fornecer, 
entre outras coisas, a Chave de Ativação de 
Software e informações específicas sobre o Tipo 
e a Vigência da Licença. 

 
1.2. Chave de Ativação: significa o código 

alfanumérico que permite ativar e usar o Software. 
 
1.3. Afiliadas: significa uma entidade que é controlada 

direta ou indiretamente por ou que está sob 
controle comum com a referida parte, sendo que 
“controle” significa uma propriedade, direito a voto 
ou interesse semelhante representando 50% 
(cinquenta por cento) ou mais do interesse total 
restante da entidade relevante. 

 
1.4. Capacidade: significa um critério específico de 

tamanho licenciado, conforme descrito no 
Certificado de Ativação e inclui, entre outras 
medidas, contagem de equipamentos, contagem 
de E/S, contagens de plataformas, de sessões, de 
tags, de telas e de processadores.  
 

1.5. Cliente: significa um Dispositivo que está 
executando, acessando ou usando, direta ou 
indiretamente, o Software para Servidores. 

 
1.6. Software Complementar: significa amostras, 

utilitários, plug-ins, componentes de interface do 
usuário e/ou relatórios que geralmente não são 
incluídos em uma instalação de Software padrão, 
mas são fornecidos a Você a título de 
conveniência. 

 
1.7. Informações Confidenciais significa: (i) o 

Software e a Documentação; (ii) a tecnologia, as 
ideias, o conhecimento, a documentação, os 
processos, os algoritmos e os segredos comerciais 
incorporados no Software; (iii) quaisquer chaves de 
software relacionadas ao Software e (vi) qualquer 
outra informação por escrito ou mídia eletrônica 
que seja identificada como “confidencial”, 

“exclusiva” ou com uma legenda semelhante no 
momento da referida divulgação. 

 
1.8. Dados: significa as informações ou os dados 

obtidos, recebidos ou coletados do uso que Você 
faz do Software. 

 
1.9. Local Designado: significa o site, o Equipamento 

e/ou o aplicativo que pertence e é operado por 
Você, conforme designado pela Rockwell 
Automation no Certificado de Ativação ou em outro 
contrato firmado entre as partes. 

 
1.10. Dispositivo: significa qualquer ambiente físico ou 

virtual, nó, servidor, computador ou outra estação 
de trabalho digital, equipamento eletrônico, celular 
ou de computação que executa, acessa ou usa os 
serviços do Software.  

 
1.11. Documentação: significa a documentação vigente 

sobre o Software que geralmente é fornecida ou 
disponibilizada a Você pela Rockwell Automation 
em formato eletrônico ou impresso e que pode 
incluir manuais de usuário final, instruções de 
operação, guias de instalação, notas de versão e 
os arquivos de ajuda online sobre o uso do 
Software. 

 
1.12. Equipamento: significa qualquer ativo físico, 

subcomponente ou agrupamento disso. 
 

1.13. EULA: significa este contrato de licença de usuário 
final. 

 
1.14. Recurso: significa bibliotecas e a funcionalidade 

de add-on do Software. 
 

1.15. Vigência da Licença: significa a duração do tempo 
da licença do Software conforme especificado no 
Certificado de Ativação ou em outro contrato 
firmado entre as partes. 



1.16. Tipo de Licença: significa o usuário, o Servidor, a 
licença Baseada em Capacidade ou do Software 
Nomeado. Os Tipos de Licença podem ser usados 
individualmente ou em combinação com outros 
Tipos de Licença. 

 
1.17. Produto do OEM/Revendedor: significa um 

produto no qual um integrador do sistema ou 
fabricante de equipamento original integrou o 
Software. 

 
1.18. Rockwell Automation: significa a empresa 

Rockwell Automation, Inc., uma corporação de 
Delaware, e suas Afiliadas, domiciliada no seguinte 
endereço comercial: 1201 South 2nd Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53204. 

 
1.19. Servidor: significa qualquer Dispositivo que 

hospeda o Software para Servidores e que pode 
ser executado, acessado ou usado por outro 
Dispositivo. 

 
1.20. Software: incluir qualquer um dos seguintes itens: 

software de computador, programas, tecnologia, 
aplicativo em nuvem, serviços, Software 
Complementar, firmware e mídia associada da 
Rockwell Automation e quaisquer atualizações, 
upgrades ou aprimoramentos neles ou em partes 
deles. 

 
1.21. Software de Terceiros: significa software de 

terceiros fornecido em conjunto ou como parte do 
Software.  

 
1.22. Você: significa o comprador do Software e/ou o 

usuário do Software. 
 
2. TIPO DE LICENÇA  
 
2.1. Licença Exclusiva: significa uma licença para 

usar o Software somente pela pessoa identificada. 
 

2.2. Licença Simultânea: significa uma licença para 
usar o Software por um número específico de 
usuários, desde que o número de usuários que 
acessam ou usam o Software ao mesmo tempo 
não exceda o número de ativações de software 
válidas adquiridas. 

 
2.3. Licença de Dispositivo: significa uma licença 

para usar o Software em qualquer Dispositivo que 
hospeda o Software que possa ser executado, 
acessado ou usado por outro Dispositivo.  

 
2.4. Licença de Site: significa uma licença para usar o 

Software por um número ilimitado de Seus 
funcionários ou de contratantes autorizados em um 
Local Designado.  

 
2.5. Licença com Base em Capacidade: significa uma 

licença para usar o Software com base em uma 
Capacidade. 

 
2.6. Licença de Capacidade: significa uma licença de 

uso exigida para cada Recurso que excuta, acessa 
ou usa, direta ou indiretamente, o Software. 

 
3. OUTORGA DE LICENÇA 
 
3.1. Os direitos concedidos a Você com relação ao 

Software se baseiam no Tipo de Licença e na 
Vigência dela. O Tipo e a Vigência da Licença são 
detalhados no Certificado de Ativação da Rockwell 
Automation fornecido a Você no momento da 
confirmação da Sua compra. 
 

3.2. Observando se haverá a conformidade com todos 
os termos e as condições deste EULA, o 
pagamento em tempo hábil de qualquer valor de 
licença aplicável e a Sua conformidade com o 
processo de ativação, se aplicável, a Rockwell 
Automation e seus licenciantes terceirizados 
concedem a Você uma licença limitada, pessoal, 
intransferível e não exclusiva durante a Vigência da 
Licença para baixar, instalar e/ou usar o Software 
e a Documentação para Suas próprias finalidades 
comerciais em um Dispositivo e no Local 
Designado, se especificado, de acordo com o Tipo 
de Licença adquirida. Você é responsável por 
garantir que sua equipe e os contratantes 
autorizados cumpram todos os termos relevantes 
deste EULA, e o não cumprimento constituirá uma 
violação da Sua parte. Qualquer uso do Software 
feito pelos contratantes autorizados deverá ser 
exclusivamente para Suas finalidades comerciais 
internas.  

 
3.3. Se o Software adquirido por Você for usado junto 

com o Microsoft SQL Server, uma licença do 
Microsoft SQL Server poderá ser fornecida a Você 
durante a instalação. Se o Software incluir direitos 
de licença limitados para o Microsoft SQL Server, 
Você concorda em usar o Microsoft SQL Server 
apenas junto com o Software, e Você adquirirá da 
Microsoft quaisquer licenças para o Microsoft SQL 
Server que excederem os direitos concedidos a 
Você segundo os termos deste Software. 

 
3.4. Se Você for um integrador de sistemas ou um 

fabricante de equipamento original e se tiver 
integrado o Software em um Produto do 
OEM/Revendedor para fins de revenda para Seu 
cliente final, Você poderá transferir o Software para 
Seu cliente final mediante a aceitação deste EULA 
e do preenchimento do aviso de registro de 
transferência de Software disponível em 
activate.rockwellautomation.com. Se você for um 
cliente final que está recebendo um Produto do 
OEM/Revendedor, Você reconhece e concorda 
que (i) aceitou e está vinculado por este EULA; 
(ii) o integrador do sistema ou o fabricante do 
equipamento original não está autorizado a 
modificar nem aditar este EULA nem mesmo 
oferecer nenhuma garantia nem fazer 

http://activate.rockwellautomation.com/


recomendações quanto ao Software; (iii) as únicas 
obrigações da Rockwell Automation com relação 
ao Software são aquelas estabelecidas neste 
EULA e (iv) Você procurará exclusivamente o 
integrador do sistema ou o fabricante do 
equipamento original caso haja qualquer defeito no 
Produto do OEM/do Revendedor ou 
incompatibilidades com o Software. 

 
3.5. Se Você usar qualquer software de terceiros não 

fornecido pela Rockwell Automation, incluindo o 
software de código livre, junto com qualquer 
Software, deverá garantir que tal uso não requer 
(i) a divulgação nem a distribuição de qualquer 
Software no formato de código-fonte, 
(ii) o licenciamento de nenhum Software para a 
finalidade de fazer trabalhos derivados nem 
(iii) a redistribuição de nenhum Software sem 
custo. Para evitar dúvidas, Você não pode 
combinar o Software com qualquer software 
licenciado sob qualquer versão ou derivado da 
GNU General Public License (“GPL”) de nenhuma 
forma que possa fazer com que o Software ou 
qualquer modificação do Software passe a estar 
sujeita aos termos da GPL. 

 
3.6. Você é responsável por todas as telecomunicações 

ou conexões de Internet e valores associados 
exigidos para acessar ou usar o Software, bem 
como todo o hardware e software em Seu site. 

 
4. RESTRIÇÕES 
 
4.1. Restrições de Projeto/Cópia 

a. Não é permitido copiar o Software ou a 
Documentação, exceto até a extensão 
determinada nesta seção.  

 
i. Você pode fazer uma cópia do Software desde 

que tal cópia só seja usada para fins de 
arquivamento para fazer backup internamente 
do Software. 
 

ii. Você pode fazer uma cópia do Software para 
fins de instalação do Software dentro de Sua 
organização desde que Você tenha comprado 
licenças para tais cópias do Software. 

 
iii. Mediante consentimento prévio, por escrito da 

Rockwell Automation, Você poderá copiar a 
imagem do Software antes do consentimento 
prévio por escrito concedido pela Rockwell 
Automation desde que você tenha comprado 
licenças exigidas para tais cópias de imagem do 
Software. 

iv. Você reterá e reproduzirá todos os avisos de 
direitos de copyright ou de propriedade na forma 
exata em todas as cópias (incluindo cópias 
parciais) do Software ou da Documentação 
feitas por Você, conforme a permissão de 
acordo com a seção 4.1.  

 
b. Não é permitido fazer montagem reversa, 

engenharia reversa, descompilar, traduzir nem 
criar trabalhos derivados com base no Software ou 
na Documentação, exceto e somente até a 
extensão de que tais restrições possam ser 
permitidas pela lei aplicável ou conforme 
estabelecido na Seção 14. Também não é 
permitido contornar nem ignorar nenhuma restrição 
técnica ou limitação no Software. Se Você 
pretender fazer qualquer uma das atividades 
mencionadas acima conforme permitido pela lei 
aplicável, Você avisará anteriormente a Rockwell 
Automation e concederá uma oportunidade de nós 
fornecermos um meio alternativo para satisfazer 
Suas necessidades.  

 
c. Se Você tiver feito upgrade ou atualizado o 

Software para uma versão mais recente do 
Software, Você não poderá transferir a edição ou 
versão anterior para outro usuário. 

 
d. Você não poderá remover, minimizar, bloquear 

nem modificar nenhum logo, marca comercial, 
copyrights ou outros avisos da Rockwell 
Automation ou de seus licenciantes que esteja 
incluído no Software ou na Documentação. 

 
e. Você não pode usar o Software nem a 

Documentação para fazer com que os materiais de 
treinamento do Software sejam vendidos, 
licenciados, usados ou distribuídos, exceto para 
Seu uso interno da Documentação copiada 
integralmente e as capturas de tela do Seu 
Software aplicativo. Você é o único responsável 
pelos referidos materiais de treinamento que Você 
produz. 

 
4.2. Restrições de Uso: 

 
a. Você não pode fornecer, usar nem hospedar 

comercialmente o Software como um provedor de 
serviço para aplicativos ou afins para terceiros. 

 
b. Exceto se for expressamente afirmado neste 

documento, Você não pode sublicenciar, alugar, 
revender, alugar nem transferir o Software sem o 
consentimento prévio por escrito da Rockwell 
Automation.  

 
c. Você só pode usar o Software no Local Designado 

caso ele tenha sido especificado.  
 

 
d. Você só pode usar o Software no Dispositivo 

Designado caso ele tenha sido especificado. 
 
e. Você não pode usar o Software além do Tipo e 

Vigência da Licença que Você adquiriu em seu 
Certificado de Ativação.  

 
f. O número específico de usuários que acessam ou 



usam o Software ao mesmo tempo não pode 
exceder o número de ativações de software válidas 
adquiridas. 

 
g. Você pode baixar e usar o Software para um 

produto da Rockwell Automation apenas se tal 
produto tiver sido legitimamente adquirido 
diretamente de uma fonte autorizada da Rockwell 
Automation. Todos os outros downloads e uso dos 
produtos são estritamente proibidos. Por exemplo, 
se Você adquiriu um produto da Rockwell 
Automation de uma fonte de não autorizada, por 
exemplo, de um revendedor online não autorizado, 
Você não poderá baixar nenhum material, incluindo 
atualizações de firmware e Software, e qualquer 
uso de tal material é proibido. 

 
h. Você não pode usar nenhuma Informação 

Confidencial para contestar a validade de nenhuma 
propriedade intelectual da Rockwell Automation ou 
de seus licenciantes. 
 

4.3. Outras Restrições:  
 

a. Você não pode separar peças de componentes do 
Software para uso independente.  

 
b. Você não pode usar o hardware, software nem 

técnicas de programação para agrupar conexões, 
reencaminhar informações ou reduzir o número de 
licenças exigidas que acessam ou usam 
diretamente o Software.  

 
c. Você não pode usar nenhuma ferramenta, 

utilitários, técnicas de programação ou linhas de 
comando para proporcionar interfaceamento 
aprimorado para o Software além das interfaces 
autorizadas disponíveis da Rockwell Automation. 

 
d. Não é concedida a Você uma licença para usar a 

interface de automação nem outra interface 
programática contida no Software junto com 
nenhum software de terceiro não autorizado pela 
Rockwell Automation por escrito, incluindo, mas 
não de forma exclusiva, alterar sistemas de 
gerenciamento. 

 
e. É proibido converter em instruções qualquer 

aplicativo criado pelo uso do Software executado 
em Software de terceiros ou plataformas de 
hardware sem nosso consentimento por escrito. 

 
f. Você só pode instalar o Software para uso com 

uma arquitetura e um sistema operacional por vez.  
 
5. GARANTIA LIMITADA 
 
5.1. O Software tem garantia de 90 (noventa) dias 

depois de ser entregue inicialmente a Você, que 
corresponderá substancialmente com sua 
Documentação fornecida pela Rockwell 
Automation no momento da entrega inicial do 

Software. A Rockwell Automation envidará todos 
os esforços comercialmente razoáveis para 
identificar e remover quaisquer vírus ou outro 
código semelhante intencionalmente prejudicial do 
Software antes de ele ser entregue a Você. A mídia 
defeituosa na qual o Software foi entregue será 
substituída sem custo se for devolvida durante o 
período de garantia. Essa garantia será anulada se 
Você tentar modificar o Software de alguma 
maneira ou usar o Software na violação deste 
EULA. A Rockwell Automation não faz nenhuma 
declaração nem fornece garantias, contratuais ou 
legais, de que a operação do Software será 
ininterrupta ou livre de erros nem que as funções 
contidas no Software atenderão ou cumprirão Seu 
uso pretendido ou especificações; Você assume a 
total responsabilidade pelas decisões tomadas ou 
ações executadas com base nas informações 
obtidas usando o Software. Além disso, devido ao 
desenvolvimento contínuo de novas técnicas de 
invasão e ataques a redes, a Rockwell Automation 
não garante que o Software nem qualquer 
equipamento, sistema ou rede no qual o Software 
é usado esteja livre de vulnerabilidade a invasão ou 
ataque. 
 

5.2. ATÉ A MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA 
LEI, A GARANTIA LIMITADA SUPRACITADA 
ESTÁ NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, SEJAM ELAS CONTRATUAIS OU 
LEGAIS, E A ROCKWELL AUTOMATION E SEUS 
LICENCIANTES REJEITAM / SE ISENTAM A 
TODA E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO 
CONTRATUAL OU LEGAL, INCLUINDO (SEM 
LIMITAÇÃO) QUALQUER GARANTIA DE 
TITULARIDADE DE DIREITO, NÃO VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS DE TERCEIROS, PADRÕES DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA 
FINALIDADE ESPECÍFICA OU QUALQUER 
GARANTIA SEGUNDO A UCITA. NENHUMA 
INFORMAÇÃO ORAL OU ESCRITA, DE 
MARKETING OU MATERIAL PROMOCIONAL 
NEM CONSULTORIA FORNECIDA PELA 
ROCKWELL AUTOMATION OU POR SEUS 
REPRESENTANTES AUTORIZADOS, DEVE 
CRIAR NENHUMA GARANTIA ADICIONAL NEM 
DE ALGUMA FORMA AUMENTAR O ESCOPO 
DA GARANTIA CONTRATUAL FORNECIDA 
NESTA SEÇÃO. 

 
5.3. O SOFTWARE PODE SER USADO PARA 

ACESSAR E TRANSFERIR INFORMAÇÕES 
PELA INTERNET OU PODEM SER USADOS 
JUNTO COM O HARDWARE E COM OUTROS 
PRODUTOS QUE SÃO CONECTADOS 
À INTERNET. VOCÊ RECONHECE E 
CONCORDA QUE A ROCKWELL AUTOMATION 
E SEUS LICENCIANTES NÃO OPERAM NEM 
CONTROLAM A INTERNET E QUE: (I) VÍRUS, 
WORMS, CAVALOS DE TROIA OU OUTROS 
DADOS DESEJÁVEIS OU SOFTWARE OU 
(II) USUÁRIOS NÃO AUTORIZADOS (POR 



EXEMPLO, HACKERS) PODEM TENTAR OBTER 
ACESSO E DANIFICAR SEUS DADOS, SITES, 
COMPUTADORES OU REDES. A ROCKWELL 
AUTOMATION E SEUS LICENCIANTES NÃO 
SERÃO RESPONSÁVEIS POR ESSAS 
ATIVIDADES. 

 
5.4. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 

EXCLUSÃO DE GARANTIAS LEGAIS, 
PORTANTO A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO 
SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA DÁ A 
VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E 
VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS 
QUE VARIAM DE JURISDIÇÃO PARA 
JURISDIÇÃO. 

 
6. LIMITAÇÃO DE RECURSOS 
 
6.1. A responsabilidade total da Rockwell Automation e 

Seu recurso exclusivo para violação da Garantia 
Limitada deverá ser: 

 
a. A substituição do Software que não atende à 

Garantia Limitada especificada acima que é 
devolvida com o comprovante de compra durante o 
período de garantia ou 

 
b. Se a Rockwell Automation não puder envidar 

esforços razoáveis para substituir o Software que 
atende à Garantia Limitada especificada acima, 
Você poderá rescindir este EULA devolvendo ou 
destruindo o Software conforme estabelecido neste 
documento, e a Rockwell Automation ou seu 
revendedor reembolsará Seu preço de compra.  

 
7. SERVIÇOS DE SUPORTE: a Rockwell Automation 

não fornece nenhum serviço de suporte para o 
Software segundo os termos deste EULA. Você 
não tem direito a nenhuma atualização, upgrade ou 
aprimoramento para o Software a menos que você 
adquira separadamente um contrato de serviço de 
suporte do software da Rockwell Automation. 
A Rockwell Automation oferece vários serviços de 
suporte do software. Para obter mais informações, 
entre em contato com seu distribuidor local ou com 
o representante da Rockwell Automation. 
 

8. INDENIZAÇÃO: caso o Software licenciado nos 
termos do que está escrito neste documento, viole 
alguma patente, modelo utilitário, copyright ou 
marca comercial concedida ou registrada no país 
de destino, de envio da Rockwell Automation, esta 
lhe reembolsará pelos os custos e os danos a que 
Você seja condenado em última instância e por 
decisão transitada em julgado, até a extensão da 
sentença, desde que Você: (i) informe 
imediatamente a Rockwell Automation da suposta 
infração por escrito; (ii) forneça à Rockwell 
Automation o direito exclusivo de defender e 
liquidar o processo, às custas da Rockwell 
Automation; e (iii) forneça todas as informações 
e assistência razoáveis solicitadas para a defesa. 

A Rockwell Automation não deve ter nenhuma 
responsabilidade por qualquer infração com base 
ou decorrente de: (a) conformidade com Suas 
instruções, especificações ou projetos; (b) uso do 
Software em Seu processo ou no processo de 
terceiros; (c) combinações com outros 
equipamentos, softwares ou materiais, incluindo 
Produtos de OEM/Revendedor, não fornecidos 
pela Rockwell Automation ou (d) não conformidade 
da Sua parte em implementar alguma atualização 
no Software fornecida pela Rockwell Automation. 
Caso algum Software seja considerado pela 
Rockwell Automation uma violação dos direitos de 
um terceiro ou ainda caso ela acredite que ele viole 
esses direitos, a Rockwell Automation poderá, a 
seu exclusivo critério e custas, optar por: 
(a) modificar o Software de forma que ele não viole 
nenhum direito, (b) substituir o Software por 
Software não infrator que seja funcionalmente 
equivalente ou superior em desempenho, (c) obter 
uma licença para Você continuar usando o 
Software conforme fornecido neste documento ou 
(d) se nenhuma das opções anteriores puder ser 
concluída, apesar dos esforços razoáveis da 
Rockwell Automation, rescindir a licença do 
Software infrator, solicitar que Você devolva ou 
destrua o Software e reembolsar os valores pagos 
pelo Cliente pela licença a Você, rateados 
proporcionalmente pelos 60 (sessenta) meses 
contados a partir da data deste Contrato. 
A cláusula acima determina as obrigações únicas e 
exclusivas da Rockwell Automation pela violação 
de propriedade intelectual. 

 
9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
9.1. ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA 

LEI APLICÁVEL, EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA A ROCKWELL AUTOMATION 
OU SEUS LICENCIANTES TERCEIRIZADOS 
SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS 
ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, 
PUNITIVOS OU CONSEQUENCIAIS DE 
QUALQUER NATUREZA (INCLUINDO, MAS NÃO 
DE FORMA EXCLUSIVA, DANOS POR PERDA 
DE LUCROS OU PERDA DE DADOS OU 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE 
OUTRA NATUREZA, POR INTERRUPÇÃO NOS 
NEGÓCIOS, PERDA DE ECONOMIAS, DE 
PRIVACIDADE OU POR QUALQUER OUTRA 
PERDA PECUNIÁRIA OU DE QUALQUER 
NATUREZA) DECORRENTE OU DE ALGUMA 
FORMA RELACIONADA A ESTE EULA OU AO 
USO OU INCAPACIDADE DE USAR O 
SOFTWARE, MESMO QUE A ROCKWELL 
AUTOMATION OU SEU REVENDEDOR TENHA 
SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS 
DANOS. 
 

9.2. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM 
ESTA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE 
RESPONSABILIDADE PARA DANOS 



INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, 
PORTANTO A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE 
APLICAR A VOCÊ. 

 
9.3. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA CUMULATIVA 

DA ROCKWELL AUTOMATION E DE SEUS 
LICENCIANTES TERCEIRIZADOS COM 
RELAÇÃO A TODAS AS REIVINDICAÇÕES E 
OBRIGAÇÕES, INCLUINDO AQUELAS 
RELATIVAS A DANOS DIRETOS E 
OBRIGAÇÕES SUJEITOS A QUALQUER 
INDENIZAÇÃO, SEJA ELA GARANTIDA OU NÃO, 
NÃO EXCEDERÁ OS VALORES DA LICENÇA 
PAGOS PELO SOFTWARE QUE DEU ORIGEM À 
REIVINDICAÇÃO OU OBRIGAÇÃO DURANTE 
OS 12 (DOZE) MESES IMEDIATAMENTE 
ANTERIORES AO PRIMEIRO EVENTO QUE DEU 
ORIGEM À OBRIGAÇÃO.  

 
9.4. TODAS AS RENÚNCIAS E LIMITAÇÕES DE 

RECURSOS E/OU RESPONSABILIDADE EM 
TODO ESTE EULA SERÃO APLICADAS 
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA 
PROVISÃO CONTRÁRIA DESTE EULA OU DE 
QUALQUER OUTRO CONTRATO FIRMADO 
ENTRE VOCÊ E A ROCKWELL AUTOMATION E, 
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, 
SEJA EM CONTRATO, POR ATO ILÍCITO 
EXTRACONTRATUAL OU OUTRA, SERÁ 
ESTENDIDA PARA O BENEFÍCIO DOS 
FORNECEDORES DA ROCKWELL 
AUTOMATION, DOS DISTRIBUIDORES 
INDICADOS E DE OUTROS REVENDEDORES 
AUTORIZADOS COMO BENEFICIÁRIOS 
TERCEIRIZADOS. 

 
10. AUSÊNCIA DE USO DE ALTO RISCO: o Software 

não tolera falhas e não foi projetado, fabricado nem 
destinado para uso ou revenda em ambientes 
perigosos que exigem desempenho à prova de 
falhas no qual a falha do Software possa resultar 
em morte, ferimentos pessoais ou danos 
ambientes ou físicos graves (“Atividades de Alto 
Risco”). A menos que a Rockwell Automation 
conceda seu consentimento prévio por escrito 
e seja consultada sobre a implementação, a 
configuração do sistema e o plano de suporte do 
Software específicos, a Licença exclui quaisquer 
Atividades de Alto Risco, e Você (i) não deverá 
usar o Software com relação a nenhuma Atividade 
de Alto Risco e (ii) deverá indenizar a Rockwell 
Automation e seus licenciantes de todas as perdas, 
reivindicações, danos, custos, honorários 
advocatícios e outras despesas relacionadas as 
tais Atividades de Alto Risco.  

 
11. PRAZO E RESCISÃO 
 
11.1. Este EULA passa a vigorar no momento em que 

Você fizer o download, instalar, copiar ou de outra 
forma usar o Software, e permanecerá vigente até 
que seja rescindido por qualquer motivo. Você 

pode rescindi-lo a qualquer momento destruindo 
todas as cópias do Software e da Documentação 
em Seu poder. Este EULA também será rescindido 
automaticamente se Você não cumprir algum 
termo ou condição deste EULA. Você concorda 
que, ao rescindir este EULA, você não usará mais 
o Software e o devolverá para a Rockwell 
Automation ou destruirá todas as cópias do 
Software e da Documentação em Seu poder. Se 
este Software tiver sido licenciado a Você como 
parte de um serviço de assinatura ou de um Prazo 
de Licença limitado, este EULA deverá ser 
rescindido depois do período da assinatura ou de 
decorrido o Prazo Licenciado. A rescisão deste 
EULA rescindirá automaticamente todas as 
licenças concedidas neste documento. As 
proteções neste EULA com relação à proteção de 
propriedade intelectual, confidencialidade, 
isenções de responsabilidade e limitações de 
responsabilidade deverão sobreviver ao término ou 
expiração deste Contrato. 
 

11.2. Este Software deixará de operar na expiração do 
Prazo de Licença ou sempre que o Software não 
puder localizar uma Factorytalk® Activation. O 
Software que é ativado com um período de 
carência continuará operando por 7 (sete) dias sem 
que uma Factorytalk® Activation forneça aos 
usuários um período de carência para renovar as 
licenças aplicáveis ou resolver o problema de 
Factorytalk® Activation. Durante o período de 
carência, os recursos do produto, além daqueles 
originalmente licenciados, poderão estar 
acessíveis. O licenciado não está autorizado a usar 
os recursos além daqueles originalmente 
licenciados. 

 
12. USO ACADÊMICO: se este Software tiver sido 

comprado para uso acadêmico ou pesquisa por 
uma instituição educacional, ele poderá ser usado 
apenas para fins educacionais e de pesquisa. 
O uso comercial do Software é proibido se o 
software foi destinado para uso educacional. 
Apenas o instrutor/professor registrado para o 
Software está qualificado para entrar em contato a 
Rockwell Automation para obter atualizações de 
produto e suporte técnico. Se este Software for o 
software de simulação Arena, Você terá o direito de 
fazer cópias do Software (a mídia que exclui 
ativação) unicamente para fins acadêmicos, 
educacionais e de pesquisa. 
 

13. LANÇAMENTOS DE PRÉ-PRODUÇÃO  
 
13.1. Como cortesia, a Rockwell Automation pode 

fornecer a Você uma versão de pré-produção do 
Software (geralmente chamada de “versão beta”). 
Essas versões não são adequadas para uso de 
produção. Você concorda em cumprir a forma beta 
que acompanha o referido Software. 

 



13.2. TAIS VERSÕES SÃO FORNECIDAS “NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, SEM 
GARANTIAS DE QUALQUER NATUREZA. VOCÊ 
ASSUME TODOS OS RISCOS DE USAR 
VERSÕES BETA. 

 
14. SOFTWARE COMPLEMENTAR: o Software 

Complementar destina-se a ser usado a título de 
exemplo ou para fornecer recursos 
complementares adicionais. O Software 
Complementar pode estar contido no Software, na 
Documentação (eletrônica ou impressa) ou pode 
ser baixado do site da Rockwell Automation. A 
Rockwell Automation e seus licenciantes 
terceirizados não fazem nenhuma representação 
nem fornecem garantias quanto ao Seu uso do 
Software Complementar e da Documentação 
relacionada. Você pode modificar e criar trabalhos 
derivados do Software Complementar que está na 
forma de amostras ou de código de aplicativo 
reutilizável. Tal Software Complementar é 
fornecido "no estado em que se encontra", e o 
suporte técnico para aprimoramento futuro de tal 
Software Complementar não é garantido nem é 
incluído como parte dos serviços de suporte padrão 
do software da Rockwell Automation. A Rockwell 
Automation isenta-se de todas as garantias 
relacionadas a estas informações, incluindo todas 
as garantias legais e condições de padrões de 
comercialização, adequação a uma finalidade 
específica, titularidade e não violação. 
 

15. DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO: se Você 
for uma filial ou agência do Governo dos Estados 
Unidos, a seguinte provisão será aplicada. O 
Software e a Documentação são compostos por 
"software de computador comercial" 
e "documentação de software do computador 
comercial" uma vez que tais termos são usados no 
48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995) e fornecidos ao 
Governo (i) para aquisição por agências de civis ou 
em nome destas, em consonância com a política 
estabelecida no 48 C.F.R. 12.212 ou (ii) para 
aquisição por unidades do Departamento de 
Defesa ou em nome destas, em consonância com 
as políticas estabelecidas no 48 C.F.R. 227.7202-1 
(JUNHO de 1995) e 227.7202-3 (JUNHO de 1995). 

 
16. CONTROLES DE EXPORTAÇÃO: o Software e a 

Documentação fornecidos pela Rockwell 
Automation segundo os termos deste EULA estão 
sujeitos a controles de exportação segundo as leis 
e os regulamentos dos Estados Unidos ("EUA") e 
quaisquer outras leis e regulamentos de países 
aplicáveis. Você deverá cumprir tais leis e 
regulamentos que regem a exportação, re-
exportação, importação, transferência e uso do 
Software e da Documentação da Rockwell 
Automation e obterá todas as autorizações, 
permissões ou licenças locais e americanas 

exigidas. Você e a Rockwell Automation 
concordam em fornecer outras informações, 
documentos de suporte e assistência conforme 
possa ser razoavelmente exigido pela outra parte 
em relação à proteção de autorizações ou licenças.  

 
17. AUDITORIA: você concorda que a Rockwell 

Automation pode auditar o uso que Você faz do 
Software para conformidade com estes termos, 
mediante aviso razoável. Você concorda em 
cooperar totalmente com a Rockwell Automation e 
seus agentes autorizados na referida auditoria para 
auxiliar na determinação precisa da Sua 
conformidade com os termos e as condições deste 
EULA. A Rockwell Automation e seus agentes 
autorizados cumprirão os regulamentos de 
segurança razoáveis enquanto estiverem em Suas 
instalações. Caso tal auditoria revele qualquer uso 
do Software feito por Você que não esteja em total 
conformidade com os termos deste EULA, Você 
deverá reembolsar a Rockwell Automation por 
todas as despesas razoáveis relacionadas a tal 
auditoria, além de quaisquer outras obrigações nas 
quais Você pode incorrer como resultado de não 
conformidade.  

 
18. PROPRIEDADE 
 
18.1. O Software e a Documentação estão protegidos 

por copyright e outras leis e tratados de 
propriedade intelectual. A Rockwell Automation ou 
seus licenciantes detêm a titularidade de direito, 
o copyright e outros direitos de propriedade 
intelectual no Software e na Documentação, 
incluindo cópias permitidas. Você não adquire 
nenhum direito, contratual ou legal, que não seja 
aquele expressamente concedido neste EULA. 
O Software e a Documentação são licenciados, 
não vendidos. Nada neste EULA constitui uma 
renúncia de nossos direitos sob as leis de copyright 
americanas ou internacionais ou qualquer outra lei. 
 

18.2. Você pode fornecer para a Rockwell Automation 
sugestões, comentários ou outro feedback com 
relação ao Software. O feedback é voluntário. 
A Rockwell Automation pode usar o feedback para 
qualquer finalidade, incluindo o aprimoramento do 
Software, sem obrigação ou restrição de qualquer 
tipo. 

 
18.3. Você concorda que uma violação substancial deste 

EULA que afeta contrariamente os direitos de 
propriedade intelectual da Rockwell Automation 
pode causar danos irreparáveis para a Rockwell 
Automation para os quais os danos monetários não 
seriam um recurso adequado, e a Rockwell 
Automation deverá estar qualificada para procurar 
alívio equitativo, além de quaisquer outros recursos 
que ela possa ter de acordo com os termos deste 
documento ou sob a lei. 

 



19. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: você não 
deve usar nem divulgar nenhuma Informação 
Confidencial, exceto conforme expressamente 
autorizado por este EULA, e deverá proteger as 
referidas Informações Confidenciais usando o 
mesmo grau de cuidado que Você usaria com 
relação às Suas próprias informações proprietárias 
valiosas, mas em nenhuma circunstância com 
meios de proteção inferiores àqueles que uma 
empresa razoavelmente prudente exerceria sob 
circunstâncias semelhantes. Você deve tomar 
medidas imediatas e apropriadas para evitar o uso 
não autorizado ou a divulgação de Informações 
Confidenciais. 
 

20. DADOS: no desempenho de serviços e de 
atividades de vendas da Rockwell Automation ou 
em conexão com o uso que Você faz dos produtos 
e do Software da Rockwell Automation, a Rockwell 
Automation poderá obter, receber ou coletar dados 
ou informações, incluindo Suas informações de 
contato, sistema de computador, instalação ou 
dados de uso específicos (coletivamente, os 
"Dados"). Em tais casos, Você concede à Rockwell 
Automation uma licença não exclusiva, 
mundialmente válida, isenta de royalties, vitalícia e 
não revogável para usar, compilar, distribuir, exibir, 
armazenar, processar, reproduzir ou criar trabalhos 
derivados dos Dados unicamente para facilitar 
o desempenho de vendas e serviços pela Rockwell 
Automation e suas Afiliadas (incluindo, mas não de 
forma exclusiva, qualidade, segurança, energia e 
análise de segurança, prognósticos e diagnósticos 
de serviços e produtos e emissão de relatórios) e 
para facilitar ou melhorar o uso que Você faz dos 
produtos, do Software e dos serviços. Além disso, 
Você concede à Rockwell Automation e suas 
Afiliadas uma licença para usar e agregar os Dados 
em apoio das atividades de vendas e marketing da 
Rockwell Automation. A Rockwell Automation e 
suas Afiliadas também podem usar essas 
informações no todo, em uma forma que não o 
identifique pessoalmente, para melhorar nossos 
produtos, Software e serviços, e nós podemos 
compartilhar dados agregados anônimos com 
nossos provedores de serviços e fornecedores 
terceirizados. 
 

21. CESSÃO: você não pode ceder este EULA, no 
todo ou em parte, sem o consentimento prévio por 
escrito da Rockwell Automation. Qualquer tentativa 
de ceder este EULA sem tal consentimento deverá 
ser nula. Considerando-se as cláusulas anteriores, 
este EULA vinculará e reverterá em benefícios dos 
cessionários e dos sucessores permitidos de cada 
uma das partes.  

 
22. LEI REGENTE: este EULA deverá ser regido pelas 

leis do Estado de Wisconsin, sem levar em conta 
nenhuma cláusula de conflito de leis. A Convenção 
das Nações Unidas sobre Venda Internacional de 

Mercadorias não será aplicada. Você concorda em 
ingressar com uma ação relacionada a este EULA 
ou o Software exclusivamente nos tribunais 
estaduais ou federais de Wisconsin, e Você 
concorda com a jurisdição dos tribunais estaduais 
e federais de Wisconsin para qualquer ação que a 
Rockwell Automation impetrar contra Você. 

 
23. SOFTWARE DE TERCEIROS: o Software pode 

agregar, incorporar ou ser agrupado com software 
de terceiros que exige que Você aceite e esteja 
vinculado por avisos e/ou termos e condições 
adicionais. Tais avisos de terceiros e/ou termos e 
condições adicionais obrigatórios são identificados 
nas telas de ajuda ou de informações (sobre) e nos 
arquivos de texto license.txt ou readme do 
Software, e são parte integrante deste EULA ou 
incorporados a ele por referência, ou conforme 
fornecido no Centro de download de 
Compatibilidade do Produto localizado no site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautom
ation/support/pcdc.page. A aceitação deste EULA 
significa que Você concorda em revisar os referidos 
termos e condições estabelecidos neste 
documento, se houver, e que o uso que Você faz 
do Software será considerado como Sua aceitação 
dele.  

 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Este EULA, bem como qualquer aditamento ou 

adendo a este EULA que acompanha o Software, 
é o acordo completo e exclusivo firmado entre a 
Rockwell Automation e Você, e substitui todos os 
acordos anteriores, sejam eles escritos ou verbais, 
relacionados ao Software fornecido e à 
Documentação. Nenhum termo adicional ou 
diferente em qualquer pedido de compra ou em 
outro documento semelhante fornecido por Você 
será vinculante na Rockwell Automation, e todos os 
referidos termos serão considerados rejeitados. 
Este EULA não pode ser alterado nem modificado, 
exceto por um instrumento por escrito assinado por 
um representante devidamente autorizado da 
Rockwell Automation. Se, por qualquer motivo, um 
tribunal de jurisdição competente considerar 
qualquer cláusula deste EULA ou parte dela como 
inexequível, a referida cláusula do EULA deverá 
ser imposta até a máxima extensão permitida de 
forma a afetar a intenção das partes, e o restante 
deste EULA deverá permanecer em pleno vigor e 
efeito.  
 

24.2. As partes concordam que elas exigiram que o 
EULA fosse redigido em inglês. Em caso de conflito 
entre a versão em inglês e em outros idiomas, a 
versão em inglês prevalecerá. 
 

Por favor veja o Adendo abaixo 
(este documento, no total, é de 11 páginas) 

  

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/pcdc.page
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/pcdc.page


Adendo para SaaS e Licenças de Assinatura 
CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL DA ROCKWELL AUTOMATION 

 
Este é o Adendo para Software como Serviço (“SaaS”), Licenças de Assinatura e Software 

Baseado na Web (“Adendo”) ao Contrato de Licença de Usuário Final da Rockwell Automation 
(“EULA”) é celebrado entre Você e a Rockwell Automation para seu acesso e uso do Software 

da Rockwell Automation (conforme definido no EULA) fornecido online, com base em 
assinatura ou em associação com serviços ativados na nuvem. 

 
1. Assunto. A Rockwell Automation fornece ou faz uso 

de uma plataforma de hospedagem de dados 
baseada em nuvem (“Plataforma de Nuvem”) para 
o gerenciamento de dados de ativos industriais. A 
Rockwell Automation fornece acesso à Plataforma 
de Nuvem por meio dos serviços 
“myRockwellAutomation”. Além disso, a Rockwell 
Automation oferece aplicativos de software de 
gestão de dados, em execução na Plataforma de 
Nuvem. A Rockwell Automation fornece ao cliente 
acesso a esses Aplicativos de software, como o 
FactoryTalk Analytics. A Plataforma de Nuvem 
fornecida ou usada com o Software ou o serviço, 
como o Microsoft Azure, bem como o FactoryTalk 
Analytics, pode ser acessada por meio de uma conta 
online por uma interface da Web em 
myRockwellAutomation e subdomínios aplicáveis, 
bem como qualquer sucessor e site relacionado ou 
portal designado pela Rockwell Automation.  

 
2. USO DO SOFTWARE. Durante o Prazo da Licença, 

você poderá usar o Software exclusivamente para 
suas operações comerciais internas. Você não pode 
sublicenciar nem transferir esses direitos, exceto 
conforme especificamente disposto no EULA.  

 
2.1. Você pode permitir que seus funcionários, 

agentes e contratados (“Usuários Autorizados”) 
usem o Software para os fins previstos no EULA 
e neste Adendo. Você será totalmente 
responsável pelos atos e omissões de Seus 
Usuários Autorizados, inclusive, entre outros, 
pela conformidade de Seus Usuários 
Autorizados com este Adendo.  

 
2.2. Clientes OEM. Se Você for um fabricante de 

equipamento original, poderá disponibilizar o 
Software para Seus clientes como parte 
integrante de Seu produto ou serviço, para Seu 
Cliente, e não como um produto ou serviço 
distinto, a menos que estabelecido de outra forma 
em seu Certificado de Ativação. 
 

2.3. Seu Certificado de Ativação. A Rockwell 
Automation concorda com esse uso do Software 
desde que você cumpra os termos do EULA e do 
Adendo, e Você será totalmente responsável 
pelos atos e omissões de Seus clientes, inclusive 

pela conformidade de Seus clientes com o EULA 
e o Adendo. Caso Você seja um cliente final 
que recebe um produto OEM, você reconhece e 
concorda que (i) aceitou e está legalmente 
vinculado a este Adendo; (ii) o fabricante de 
equipamento original não está autorizado a 
modificar nem alterar este Adendo tampouco 
oferecer quaisquer garantias nem representações 
sobre o Software ou o serviço; (iii) as únicas 
obrigações da Rockwell Automation com relação 
ao Software ou ao serviço estão estabelecidas no 
EULA e neste Adendo; e (iv) Você buscará 
exclusivamente o fabricante do equipamento 
original em caso de defeitos no produto OEM ou 
incompatibilidades com o Software.  

 
3. ADMINISTRAÇÃO. O uso que Você faz deste 

Software ou a Sua participação nestes Serviços 
envolve ter uma conta de usuário, conforme exigido 
pela Rockwell Automation. Você irá responsabilizar-
se por todas as atividades que ocorram em Sua conta 
de usuário. Você é responsável por identificar e 
autenticar todos os usuários, aprovar o acesso deles 
e controlar o acesso não autorizado. Você 
é responsável por manter a confidencialidade das 
informações e senhas da conta de Seus usuários. 
A Rockwell Automation terá o direito de confiar em 
todas as informações recebidas de qualquer pessoa 
ou entidade usando Sua conta de usuário e senha, 
e a Rockwell Automation não incorrerá em nenhuma 
responsabilidade decorrente dessa confiança. 
A Rockwell Automation não é responsável por 
nenhum dano causado por Seus usuários, 
incluindo indivíduos que não tenham autorização para 
acessar o Software. Se Você tomar conhecimento de 
qualquer uso não autorizado de Sua senha ou conta 
de usuário, é sua responsabilidade notificar a 
Rockwell Automation o mais rapidamente possível.  

  
4. LOCALIZAÇÃO DOS DADOS. De acordo com as 

leis aplicáveis, a Rockwell Automation pode 
processar e armazenar Seus dados em qualquer 
lugar onde a Rockwell Automation ou seus agentes 
mantenham instalações. Ao usar o Software, Você 
concorda com esse processamento e 
armazenamento de Seus dados. Para os fins deste 



Adendo, Seus Dados também incluirão os Dados do 
Cliente ou de terceiros que forem disponibilizados 
para o Software ou Serviços (coletivamente, daqui 
em diante, chamados de “Dados”).  

 
4.1. A Rockwell Automation fornecerá a Você acesso 

e uso do Software e dos serviços na Plataforma 
de Nuvem. A Rockwell Automation não assumirá 
nenhuma obrigação nem responsabilidade de 
efetuar nenhuma conexão de Dados com essa 
Plataforma de Nuvem. Essa conexão de Dados 
e o uso e acesso ao Software ou ao serviço 
aplicável requerem uma conexão com a Internet 
e software e hardware adequados, conforme o 
disposto nas descrições de produto de serviço 
ou Software aplicáveis.  
 

5. DADOS DO CLIENTE. Você declara e garante que 
tem os direitos sobre os Dados fornecidos ou 
disponibilizados por Você à Rockwell Automation, 
para a Rockwell Automation cumprir suas obrigações 
previstas neste Contrato, e que esse acesso e uso 
dos Dados fornecidos de acordo com o EULA ou este 
Adendo não infringirão nem violarão nenhum 
contrato, obrigações de confidencialidade, direitos 
autorais nem outros direitos de propriedade 
intelectual do fornecedor original nem de qualquer 
outro terceiro. Você concorda em indenizar a 
Rockwell Automation por qualquer reivindicação 
judicial e/ou extrajudicial decorrente do uso que a 
Rockwell Automation fizer dos Seus Dados ou dos 
Dados de Seus clientes. 

 
6. SUAS OBRIGAÇÕES.  

 
6.1. Você é responsável por Seus Dados ou pelos 

Dados de Seus clientes e pelo uso do Software.  
 

6.2. Você obterá e manterá todas as autorizações 
necessárias para permitir o processamento dos 
Seus Dados ou dos Dados de Seu cliente no 
Software. 
 

6.3. Você concorda em não usar nem permitir o uso 
do Software de forma que viole a Política de Uso 
Aceitável da Rockwell Automation, conforme 
mencionada abaixo.  
 

6.4. Você defenderá e indenizará a Rockwell 
Automation e suas Afiliadas por quaisquer 
responsabilidades, danos e custos decorrentes 
de (a) Seus Dados ou (b) do uso que Você fizer 
do Software que viole o EULA ou este Adendo.  
 

7. ARMAZENAMENTO DE DADOS. A Rockwell 
Automation e seus fornecedores não são 

responsáveis pela exclusão ou falha no 
armazenamento de seus Dados e de outras 
comunicações mantidas ou transmitidas por meio do 
uso do Software. Você é responsável por Seu próprio 
plano de recuperação de desastres, inclusive, entre 
outros, por garantir o acesso e o backup dos Seus 
Dados.  

 
8. RESTRIÇÕES ADICIONAIS. Você concorda em não 

fazer e não permitir que terceiros: 
 

8.1. usem o Software para atividades de alto risco, 
como a operação de instalações nucleares, 
sistemas de navegação ou comunicação de 
aeronaves, controle de tráfego aéreo, máquinas 
de suporte direto à vida, instalações de petróleo 
offshore ou ambientes de sistemas de armas;  

8.2. distribuam vírus, worms, cavalos de Troia, 
arquivos danificados ou outros itens de natureza 
destrutiva ou enganosa. 

 
9. CONFORMIDADE. Você reconhece que a Rockwell 

Automation ou um terceiro em nome da Rockwell 
Automation pode monitorar seu acesso e uso do 
Software na medida necessária para garantir a 
conformidade com estes termos. 

 
10. ATUALIZAÇÕES. A Rockwell Automation ou seus 

fornecedores podem fazer alterações no Software 
periodicamente. Se Você pagou pelo Software, 
a Rockwell Automation fornecerá a Você um aviso 
prévio com um mês de antecedência antes de remover 
qualquer recurso ou funcionalidade importante, 
a menos que considerações de segurança, legais ou 
de desempenho do sistema exijam uma remoção 
imediata. 

 
11. SEGURANÇA. Medidas físicas, lógicas e técnicas 

comercialmente razoáveis são tomadas para 
proteger Seus Dados. Para obter mais informações 
sobre essas medidas, consulte rok.auto/legalnotices.  

 
12. PRIVACIDADE DOS DADOS. A Rockwell 

Automation trata Seus Dados de acordo com nossos 
termos de privacidade, localizados em rok/auto/ 
legalnotices. 

 
13. SUSPENSÃO OU RESCISÃO. Na medida em que 

você estiver usando um Software adquirido de forma 
legítima de uma fonte autorizada da Rockwell 
Automation a Rockwell Automation poderá, sem 
custos para Você ou em um período de carência 
aplicável, suspender ou encerrar o Software a 
qualquer momento e por qualquer motivo, inclusive, 
mas não limitado se, por motivos razoáveis, 
a Rockwell Automation acreditar que: (i) Você violou 



o EULA ou este Adendo; (ii) Sua conta de usuário 
deva ser removida devido a inatividade 
prolongada; (iii) O fornecimento do Software pela 
Rockwell Automation não é mais comercialmente 
viável. A Rockwell Automation envidará esforços 
razoáveis para notificá-lo pelo endereço de email 
associado à conta de usuário. 

 
14. ENCERRAMENTO DO USO. A Rockwell 

Automation pode desativar, suspender ou encerrar 
imediatamente Seu acesso ou o uso do Software, se 
Você violar qualquer disposição do EULA ou deste 
Adendo. A Rockwell Automation poderá excluir ou 
tornar inacessível qualquer um dos Seus Dados que 
permanecer no Software, e a Rockwell Automation 
não terá nenhuma responsabilidade pela exclusão 
de Seus Dados.  

 

15. EXCESSO DE DADOS. A Rockwell Automation 
reserva-se o direito de gerar uma cobrança no final 
do prazo da Sua assinatura se Você exceder o nível 
de uso autorizado na sua compra inicial do Software 
fornecido online, com base em assinatura ou em 
associação com serviços ativados na nuvem.  

 
16. APLICABILIDADE. Estes termos são definidos entre 

a Rockwell Automation e Você, independentemente 
de a compra ser feita diretamente da 
Rockwell Automation ou de qualquer distribuidor ou 
outro revendedor autorizado. 

 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS. Os termos e condições 

previamente negociados e assinados entre Você e a 
Rockwell Automation substituirão os termos deste 
Adendo na existência de quaisquer conflitos. 

  



Política de Utilização Aceitável 
 
 

Esta Política de Utilização Aceitável identifica 
atividades nas quais Você está proibido de se 
envolver ao usar o Software.  
 
Ao usar o Software, é vedado: 
 
1. Usar o Software de forma contrária à lei 
aplicável, incluindo: 

a. Atividade ilegal, como pornografia 
infantil; jogos de azar; pirataria; violação de 
direitos autorais, marcas comerciais ou outras 
leis de propriedade intelectual. 
b. Acessar ou autorizar qualquer 
pessoa a acessar o Software de um país 
embargado. 
c. Ameaçar, perseguir, difamar, 
defraudar, degradar, vitimar ou intimidar 
alguém por qualquer motivo. 
d. Invadir a privacidade de qualquer 
pessoa ao tentar extrair, coletar, armazenar 
ou publicar informações pessoais ou de 
identificação pessoal, como senhas, 
informações de contas de usuários, números 
de cartões de crédito, endereços ou outras 
informações de contato sem o seu 
conhecimento e autorização. 

 
2. Usar o Software de maneira que possa 
prejudicá-lo ou prejudicar o uso feito por qualquer 
pessoa. Incluindo:  

a. Qualquer tentativa de obter acesso 
não autorizado ao Software, agir para negar 
acesso a outro Software ou autorizar terceiros 
a acessar ou usar o Software em Seu nome 
(como um indivíduo sem licença ou revelar 
a alguém Seu nome de usuário e senha). 
b. Usar o Software para tentar obter 
acesso não autorizado a qualquer outro 
serviço, Dados, conta de usuário ou rede por 
qualquer meio.  
c. Usar qualquer processo ou serviço 
automatizado para acessar ou usar 
o Software, como um BOT, um spider ou o 
armazenamento em cache periódico de 
informações armazenadas pela Rockwell 
Automation ou por seus fornecedores. 
d. Pretender prejudicar ou explorar 
menores de qualquer forma ou coletar 
informações de identificação pessoal de 
qualquer menor. 

 

3. Falsificar qualquer informação de cabeçalho 
de email ou, de alguma forma, adulterar Sua 
identidade. 

a. Incluindo adulterar a origem de 
qualquer material que Você postar ou do qual 
fizer upload ou se passar por outra pessoa ou 
entidade, como com "spoofing". 

4. Usar o Software para transmitir, distribuir ou 
entregar qualquer volume não solicitado ou email 
comercial não solicitado (ou seja, spam).  

a. Exceto com relação ao spam que 
Você direcionar para um filtro de spam de 
email fornecido pela Rockwell Automation.  
 

5. Remover, modificar ou adulterar qualquer 
aviso regulamentar ou legal ou link incorporado ao 
Software. 

a. Incluindo o fornecimento ou a criação 
de links para sites externos que violem esta 
Política de uso aceitável ou outros acordos 
legais fornecidos pela Rockwell Automation. 
b. Assim como qualquer uso do 
Software para distribuir ofertas ou links 
destinados a violar estes termos (por 
exemplo, permitir o envio de spam, ativar 
ataques de negação de serviço etc.) 

 
Além disso: 
1. A Rockwell Automation não é responsável 
pelo conteúdo de nenhuma postagem, listagem ou 
mensagem criada pelo usuário. A decisão de 
visualizar o conteúdo ou se envolver com outras 
pessoas é Sua. Aconselhamos que Você use o bom 
senso. 
2. Você é responsável por proteger Seu 
computador contra interferências, spyware ou vírus 
que possam ser encontrados em itens baixados do 
Software. Recomendamos instalar um programa de 
proteção contra vírus no computador e mantê-lo 
atualizado. 
 
A Rockwell Automation reserva-se o direito de 
modificar ou alterar a Política de Utilização Aceitável 
de qualquer Software a qualquer momento, sem aviso 
prévio. Incentivamos Você a revisar periodicamente 
estas diretrizes para garantir que Você esteja em 
conformidade. 
 
Nenhuma disposição desta política se destina a 
conceder direitos ao Software. A não exigência de 
cumprimento desta política em cada instância não 
equivale a uma renúncia dos direitos da Rockwell 
Automatio 


