
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA X-RITE COLORMUNKI 
 
IMPORTANTE - ESTE É UM CONTRATO LEGAL ENTRE VOCÊ (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) E A X-RITE, 
INCORPORATED. 
 
 
AO INSTALAR OU USAR ESTE SOFTWARE VOCÊ RECONHECE TER LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM 
OS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO. CASO NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E AS CONDIÇÕES DO PRESENTE 
CONTRATO, A X-RITE NÃO LHE CONCEDERÁ A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE E VOCÊ NÃO ESTARÁ 
AUTORIZADO A USÁ-LO. DESINSTALE IMEDIATAMENTE O SOFTWARE DE TODOS E QUAISQUER COMPUTADORES 
E, SE VOCÊ COMPROU ESTE SOFTWARE, DEVOLVA-O IMEDIATAMENTE JUNTO COM OS ITENS ACOMPANHANTES 
(INCLUINDO A DOCUMENTAÇÃO ESCRITA, PASTAS OU OUTROS MATERIAIS) AO LOCAL DE ADQUISIÇÃO PARA 
OBTER REEMBOLSO. 
 
 
DEFINIÇÕES 
No presente Contrato, o termo "Software" refere-se ao Software X-Rite a você fornecido, incluindo a documentação do usuário associada, 
em formato eletrônico, digital ou impresso. O termo "Você" ou “você” refere-se à pessoa física ou jurídica que está adquirindo a licença de 
uso do Software sob a égide do presente Contrato. 
 
LICENÇA DO SOFTWARE 
 
Concessão. Sujeita aos termos e condições do presente Contrato, a X-Rite aqui concede a Você uma licença limitada e não exclusiva para 
usar o Software, somente na forma de código fechado de programação, unicamente em conexão com Suas atividades comerciais e de acordo 
com os termos e condições estipulados no presente Contrato. Poderá instalar e usar o Aplicativo em qualquer quantidade de computadores de 
sua propriedade. Instalações e usos adicionais estão proibidos, salvo se Você for autorizado de outra forma em separado por escrito pela X-
Rite. 
 
Cópias. Você pode produzir 1 (uma) cópia do SOFTWARE e da documentação para fins não comerciais, cópia de segurança, arquivamento e 
teste, desde que você reproduza em cada cópia uma nota de copyright e outras inscrições referentes à propriedade por parte da X-Rite. A 
cópia por Você produzida será de propriedade da X-Rite. Você não pode copiar os materiais escritos que acompanham o Software, nem 
remover as etiquetas ou inscrições de propriedade presentes no Software ou em sua documentação. 
 
Restrições. Além de outras restrições estipuladas no presente Contrato, Você não pode (a) usar, copiar, modificar ou distribuir o Software 
(eletronicamente ou de outra forma) ou quaisquer cópia, adaptação, transcrição ou parte mesclada dele, salvo se expressamente autorizado 
sob a égide do presente Contrato; (b) usar o Software para benefício de terceiros em um empreendimento comercial, de varejo, escritório de 
serviços ou atividade semelhante, salvo conforme permitido sob a égide do presente Contrato; (c) efetuar montagem ou compilação reversas, 
descompilar o Software ou, de qualquer outra maneira, examinar o Software para fins de engenharia reversa, ou (d) distribuir quaisquer 
números de série a você fornecidos pela X-Rite, exceto na forma de transferência permanente de uma cópia individual do Software, no modo 
registrado e plenamente funcional, a um novo proprietário, conforme disposto no presente Contrato. 
 
Cópias – Software de Demonstração. Caso o Software seja uma versão de demonstração do software da X-Rite (“Software Demo”), então, 
Você pode produzir e distribuir cópias fiéis do Software Demo, no estado em que o recebeu, somente para fins de demonstração e avaliação, 
desde que você (i) publique em cada cópia, de forma visível e apropriada, uma nota de copyright e um aviso de eximição de garantia; (ii) 
mantenha intactas todas as observações que se refiram ao presente Contrato e à falta de qualquer garantia que seja; (iii) distribua o instalador 
do Software Demo completo com todos os seus arquivos de suporte e documentação; e (iv) dê a quaisquer outros destinatários do Software 
Demo uma cópia do presente Contrato. 
 
Conversão do Software Demo. Caso o Software seja uma versão Demo, então, Você pode contactar a X-Rite, pagar uma taxa de 
licenciamento e obter um número de série e a autorização para converter o Software Demo para uma versão totalmente funcional, registrada. 
A conversão do Software Demo por qualquer outro meio que não o acima citado representa uma violação dos termos do presente Contrato. 
Licenças adicionais para uso do Software por usuários concomitantes adicionais, em modo totalmente funcional, registrado, também podem 
ser obtidas na X-Rite. 
 
Titularidade. Todos os direitos não expressamente concedidos a Você abaixo são reservados à X-Rite. Você compreende que a licença aqui 
concedida não lhe transfere titularidade nem direitos de propriedade com respeito ao Software.  
 
Auditoria. A X-Rite terá o direito, a qualquer tempo, de auditar o uso que Você faz do Software a fim de monitorar o cumprimento do 
presente Contrato. Se a auditoria for efetuada no local de uso do Software, a X-Rite avisar-lhe-á por escrito com uma antecedência de 10 
(dez) dias e tal auditoria será conduzida durante Seu horário de trabalho normal. 
 
Dispositivos Desativadores. VOCÊ RECONHECE QUE O SOFTWARE PODE CONTER PROCEDIMENTOS PROGRAMÁVEIS OU 
OUTROS MECANISMOS QUE IMPINGEM RESTRIÇÕES DE USO E QUE PODEM DESATIVAR RECURSOS DO SOFTWARE E 
IMPEDIR O ACESSO AOS DADOS AO UTILIZAR O SOFTWARE NO FIM DE UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO QUALQUER, SE 
APLICÁVEL, OU NO CASO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO PRESENTE CONTRATO. 
 



 

ATUALIZAÇÕES 
Se o Software é uma atualização de um produto da X-Rite, então, você pode agora utilizar tal produto atualizado somente de acordo com o 
presente Contrato. Se o Software é uma atualização de um componente de um pacote de aplicativos de programas que Você licenciou como 
se fosse um produto único, então, o Software pode ser usado e transferido somente como parte de tal pacote unificado de produtos e não pode 
ser separado para uso em mais de um computador. Você não pode emprestar, alugar, arrendar ou, de qualquer outra forma, transferir para 
outro usuário o produto original não atualizado, salvo como parte da transferência permanente (conforme estipulado acima no item 
"Transferência") do Software. 
 
USO DE PERFIS 
Definição. Para fins do presente Contrato, o termo "Perfil" significa os dados armazenados em tabelas de consulta para caracterização de 
vários dispositivos de entrada, visualização e saída. Os perfis são utilizados de forma a proporcionarem conversões entre valores 
colorimétricos bem definidos e para caracterização e calibração de dispositivos.  
 
Generalidades. Se o Software criar Perfis, então a licença de uso do Software incluirá uma licença não exclusiva para usar os Perfis, sujeita às 
restrições adicionais abaixo. 
 
Restrições.  
 
 (a) Você pode usar cada Perfil somente para o dispositivo específico de visualização, entrada ou saída de sua propriedade, para o 
qual o Perfil de dispositivo foi criado; 
 
 (b) Um Perfil pode ser compartilhado com terceiros para fins de prova, desde que o Perfil (i) seja incorporado em uma imagem ou 
publicação, ou (ii) enviado a um fornecedor de serviços junto com uma imagem ou publicação para uso exclusivo com tal imagem ou 
publicação; 
 
 (c) Um Perfil de Seu fornecimento só pode ser utilizado por terceiros em um dispositivo específico de visualização, de entrada ou 
de saída de propriedade destes terceiros para os quais o Perfil dos referidos dispositivos foi criado como parte do Seu serviço comercial de 
criação de perfis para tais terceiros. Deixa-se claro que Você não poderá fornecer Perfis a terceiros para distribuição junto com os 
dispositivos de visualização, de entrada ou de saída de propriedade de tais terceiros.  
 
 (d) Exceto conforme expressamente permitido no presente Contrato, Você não pode, por si mesmo ou por meio de qualquer outra 
pessoa, efetuar nenhuma das seguintes atividades: (i) vender, licenciar, sublicenciar, arrendar, alugar, emprestar, divulgar, permitir acesso a, 
ou transferir qualquer Perfil para quaisquer terceiros, quer seja para obtenção de lucro ou mesmo sem cobrança de custos; (ii) permitir que 
quaisquer terceiros utilizem um Perfil; ou (iii) distribuir um Perfil para quaisquer terceiros de quaisquer meios ou formas, seja por rede, 
quadros de mensagens ou sítios eletrônicos, ou de qualquer outra forma. A X-Rite pode conceder certos direitos de distribuição sob a égide 
de um contrato de distribuição escrito em separado. 
 
SOFTWARE PARA VÁRIOS AMBIENTES 
Se o Software contém ou, em conexão com a compra do Software contido neste pacote, Você recebeu duas ou mais versões de ambientes 
operacionais do Software (p. ex., Macintosh® e Windows®), duas ou mais versões de tradução de idiomas do Software, o mesmo Software 
em dois ou mais tipos de mídia (p. ex., disquetess e um CD-ROM), e/ou Você recebeu duas ou mais cópias do SOFTWARE de outras 
formas, então, a soma total dos usuários concomitantes de todas as versões do Software não poderá ultrapassar o número de usuários 
concomitantes permitido na licença. Você não pode alugar, arrendar, sublicenciar, emprestar, ou transferir versões ou cópias do Software que 
não está em uso, ou Software contido em qualquer mídia não utilizada, salvo como parte da transferência permanente de todo o Software e 
documentação, descrita em mais detalhes abaixo. 
 
GARANTIA LIMITADA 
Desde que você tenha recebido o Software diretamente da X-Rite, esta garante, para Seu benefício exclusivo, que o Software (excluindo o 
Software Demo) desempenhará substancialmente suas funções, em conformidade com a Documentação então atualizada, por um período de 
90 (noventa) dias a partir do recebimento. A única obrigação da X-Rite quanto a Você, e Seu único recurso pertinente à quebra da presente 
garantia, é a de corrigir ou substituir, sem custos, quaisquer não conformidades das quais for notificada durante o período de garantia e cujo 
Software seja devolvido à X-Rite com uma cópia do Seu recibo. A presente garantia limitada está expressamente condicionada à Sua 
observância dos procedimentos operacionais estabelecidos na documentação do Software. A X-Rite não estará obrigada a corrigir, consertar 
ou, de qualquer outra forma, remediar quaisquer não conformidades ou defeitos no Software caso Você tiver efetuado quaisquer alterações, 
usado de forma incorreta ou danificado o Software. Fora dos Estados Unidos da América, tais reparações não estão disponíveis sem a prova 
de compra fornecida por um revendedor internacional autorizado.  
 
TODOS OS SOFTWARES DEMO SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, SEM QUAISQUER GARANTIAS. 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
EXCETO PARA A GARANTIA LIMITADA ACIMA DESCRITA, A X-RITE ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS, EXPLÍCITAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE 



 

ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TITULARIDADE E NÃO VIOLAÇÃO COM RESPEITO AO SOFTWARE, À 
DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA E A QUALQUER HARDWARE ACOMPANHANTE.  
 
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS RESULTANTES 
EM HIPÓTESE ALGUMA A X-RITE OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS QUE 
SEJAM (O QUE INCLUI, SEM SE LIMITAR A ESTES, DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU RESULTANTES 
QUANTO A LUCROS CESSANTES, INTERRUPÇÃO COMERCIAL, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS, OU QUAISQUER 
OUTRAS PERDAS PECUNIÁRIAS), DECORRENTES DO USO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SOFTWARE, MESMO SE 
A X-RITE TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. QUALQUER QUE SEJA O CASO, A 
RESPONSABILIDADE TOTAL DA X-RITE SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ESTARÁ LIMITADA AO 
MONTANTE REALMENTE PAGO PELO ADQUIRENTE DO SOFTWARE. DEVIDO AO FATO DE QUE ALGUNS 
ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS RESULTANTES OU 
INCIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ANTERIORMENTE DESCRITA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. 
 
TRANSFERÊNCIA/LIMITAÇÕES 
O presente Contrato representa sua prova de licenciamento para exercer os direitos aqui concedidos e deverá ficar sob Sua guarda. Você pode 
transferir de forma permanente o Software e os materiais escritos acompanhantes, desde que Você não mantenha consigo nenhuma cópia e 
que o destinatário concorde com os termos do presente Contrato de Licença. Se o Software for uma atualização ou tiver sido atualizado, 
qualquer transferência que ocorra deverá incluir a atualização mais recente e todas as versões anteriores. A garantia e outros direitos de 
serviços não são transferíveis. O destinatário não tem o direito de exigir tais procedimentos da X-Rite ou das instalações de serviços 
designadas por ela. 
 
Você pode cobrar uma taxa pela operação física de transferência de uma cópia e, a seu critério, oferecer cobertura de garantia também em 
troca de uma taxa, mas somente com permissão da X-Rite expressa por escrito antecipadamente. Você não pode impor nenhuma restrição 
adicional quanto ao exercício dos direitos do destinatário aqui concedidos. 
 
CONTRATO COMPLETO  
Este Contrato contém os elementos completos do acordo entre Você e a X-Rite com respeito ao Aplicativo e substitui todos os contratos e 
entendimentos anteriores, verbais ou escritos, relativos a tal Aplicativo. 
 
DIREITOS RESTRITOS PELO GOVERNO DOS EUA. 
O Software e a documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. A utilização, duplicação ou divulgação pelo Governo estão 
sujeitas a restrições, conforme estabelecido no subparágrafo (c)(1) e (ii) da cláusula Direitos em Dados Técnicos e Software de Computador 
na DFARS 252.227-7013 ou nos subparágrafos (c)(1) e (2) do Software Comercial de Computador - Direitos Restritos na 48 CFR 52.227-19, 
conforme aplicável. 
 
Se você adquiriu este produto nos Estados Unidos da América, então, o presente Contrato é regido pelas leis do Estado de Michigan. 
Caso tenha alguma pergunta concernente ao presente Contrato, favor entrar em contato:  
X-Rite, Incorporated - 4300 44th Street, S.E. – Grand Rapids, MI 49512 USA – Telefone (616) 803-2100 - Fax (616) 803-2513 


