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Estes termos de licença representam um contrato entre a Microsoft Corporation (ou, dependendo do local 
onde você está domiciliado, uma de suas afiliadas) e você.  Por favor, leia-os.  Eles se aplicam ao 
software acima identificado, que inclui, se houver, a mídia na qual ele está contido.  Os termos de licença 
impressos, que eventualmente acompanham o software, podem substituir ou modificar quaisquer termos 
de licença na tela. Os termos também se aplicam aos seguintes itens da Microsoft: 

• atualizações, 

• suplementos, 

• serviços com base na Internet e 

• serviços de suporte 

referentes a este software, a menos que outros termos acompanhem esses itens.  Nesse caso, tais 
termos se aplicam.  Alguns termos mudaram desde a versão inicial do Windows Vista. Essas mudanças 
incluem: 

• detalhes sobre a quantidade de conexões de serviço disponíveis 

• informações adicionais sobre as funções de ativação e validação do software, as quais 
determinam se o software é falsificado, se foi licenciado indevidamente ou se é um produto 
Windows não original 

• informações de privacidade adicionais sobre serviços baseados na Internet 

• descrição dos direitos de softwares acadêmicos e específicos da região geográfica 

• disponibilidade de um comprovante de licença digital 

Essa lista destaca algumas dessas mudanças. Os termos abaixo regem o uso do software. 

Ao usar o software, você estará aceitando estes termos.  Caso não os aceite, não use o 
software.  Devolva-o ao revendedor para receber um reembolso ou crédito.  Se você não puder 
ser reembolsado, contate a Microsoft ou a afiliada da Microsoft em seu país para obter informações sobre 
as políticas de reembolso da Microsoft.  Consulte www.microsoft.com/worldwide.  No Brasil, visite o site 
www.microsoft.com/brasil ou telefone para (55) (11) 5504-2155. 

Conforme descrito abaixo, o uso do software também será considerado como sendo o seu 
consentimento para a transmissão de algumas informações do computador durante a 
ativação, validação e para serviços via Internet. 

Se cumprir estes termos de licença, você terá os direitos a seguir para cada licença 
adquirida. 



1. VISÃO GERAL. 

 a. Software.  O software inclui o software de sistema operacional de estação de trabalho.  Este 
software não inclui os serviços do Windows Live.  O Windows Live é um serviço da Microsoft 
disponibilizado mediante um contrato separado. 

 b. Modelo de Licença.  O software é licenciado em uma base de uma cópia por dispositivo. 

 c. Direitos Específicos da Edição.  Consulte as seções sobre termos de licença adicionais no final 
deste contrato para verificar quais termos de licença se aplicam às edições específicas do 
software. 

2. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.  Antes de usar o software de acordo com uma licença, você 
deve atribuir essa licença a um dispositivo (sistema de hardware físico).  Esse dispositivo será o 
“dispositivo licenciado”.  Uma partição de hardware ou blade é considerada como um equipamento 
separado. 

 a. Dispositivo Licenciado.  Você pode instalar uma cópia do software no dispositivo licenciado.  
Você poderá usar o software em até dois processadores desse dispositivo ao mesmo tempo.  
Exceto conforme definido nas seções de armazenamento e uso em rede (edição Ultimate) a 
seguir, você não pode usar o software em qualquer outro dispositivo. 

 b. Número de Usuários.  Exceto conforme definido nas seções sobre conexões do dispositivo 
(todas as edições), tecnologias de acesso remoto (edições Home Basic e Home Premium) e 
outras tecnologias de acesso (edição Ultimate) a seguir, somente um usuário pode utilizar o 
software de cada vez. 

 c. Versões Alternativas.  O software pode incluir mais de uma versão, como a de 32 e a de 64 
bits.  Você pode utilizar somente uma versão de cada vez. 

3. DIREITOS DE USO E/OU REQUISITOS DE LICENCIAMENTO ADICIONAIS. 

 a. Multiplexação.  Hardware ou software usado para: 

• reunir conexões; ou 

• reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessem ou usem o software diretamente 

  (algumas vezes chamado de “multiplexação” ou “pooling”), não reduz o número de licenças 
necessárias. 

 b. Componentes de fonte.  Enquanto o software estiver em execução, você pode utilizar suas 
fontes para exibir e imprimir conteúdo.  Você só poderá: 

• incorporar fontes no conteúdo conforme permitido pelas restrições de incorporação nas 
fontes; e 

• baixá-las temporariamente para uma impressora ou outro dispositivo de saída para imprimir 
conteúdo. 

 c. Ícones, imagens e sons.  Enquanto o software estiver em execução, você pode utilizar, porém 
não compartilhar, seus ícones, imagens, sons e mídia. 



4. ATIVAÇÃO OBRIGATÓRIA. 

 A ativação associa o uso do software a um dispositivo específico. Durante a ativação, o software 
enviará informações sobre o software e o dispositivo à Microsoft. Essas informações incluem a 
versão, o idioma e a chave do produto do software, o endereço de protocolo da Internet do 
dispositivo e as informações derivadas da configuração de hardware do dispositivo. Para obter mais 
informações, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=96549. Ao utilizar o software, você 
concorda com a transmissão dessas informações. Se estiver devidamente licenciado, você terá o 
direito de utilizar a versão do software instalada durante o processo de instalação até o período 
permitido para a ativação. Exceto se o software estiver ativado, você não terá direito de 
usar o software após o período permitido para a ativação. Tal ação é realizada para impedir o 
uso não licenciado. Não é permitido ignorar ou burlar a ativação. Se o dispositivo estiver 
conectado à Internet, o software poderá conectar-se automaticamente à Microsoft para ativação. 
Você também pode ativar o software manualmente pela Internet ou telefone. Se fizer isso, as taxas 
aplicáveis do serviço de Internet e de telefone poderão ser cobradas. Além disso, talvez seja preciso 
reativar o software se os componentes do computador ou o software forem alterados. O software 
irá lembrá-lo para ativá-lo até que você faça isso. 

5. VALIDAÇÃO. 

 a. A validação verifica se o software foi ativado e se está devidamente licenciado.  Ela também 
verifica se nenhuma alteração não autorizada foi feita nas funções de validação, licenciamento ou 
ativação do software. A validação também pode verificar a existência de determinados softwares 
maliciosos ou não autorizados relacionados a essas alterações não autorizadas. Uma verificação 
de validação confirmando se você está devidamente licenciado permitirá que você continue 
usando o software, determinados recursos do software ou obtenha benefícios adicionais.  Não é 
permitido ignorar a validação. Isso evita o uso de software não licenciado. Para obter mais 
informações, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=96550. 

 b. O software executará uma verificação de validação periodicamente. A verificação pode ser 
iniciada pelo software ou pela Microsoft. Para permitir a função de ativação e as verificações de 
validação, o software poderá requerer atualizações ou downloads adicionais das funções de 
validação, licenciamento ou ativação do software periodicamente. As atualizações ou downloads 
são necessários para o funcionamento adequado do software e podem ser baixadas e instaladas 
sem aviso prévio. Essas atualizações e downloads poderão ser obtidas por meio do serviço 
Windows Update (se você usar esse serviço) ou por outros meios. Durante ou após a verificação 
de validação, o software poderá enviar informações sobre o software, o dispositivo e os 
resultados da verificação de validação para a Microsoft.  Essas informações incluem, por 
exemplo, a versão e a chave do produto do software, quaisquer alterações não autorizadas feitas 
nas funções de validação, licenciamento ou ativação do software, qualquer software não 
autorizado ou malicioso encontrado e o endereço de protocolo de Internet do dispositivo.  A 
Microsoft não usará as informações para identificá-lo nem contatá-lo.  Ao usar o software, você 
estará autorizando a transmissão dessas informações.  Para obter mais informações sobre a 
validação e saber quais informações são enviadas após uma verificação de validação, consulte 
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=96551. 

 c. Se após a verificação de validação o software for julgado como falsificado, licenciado 
indevidamente, um produto Windows não original ou incluir alterações não 
autorizadas, a funcionalidade e a experiência de utilização do software serão 
afetadas, por exemplo: 

   A Microsoft poderá: 



• reparar, remover ou colocar o software em quarentena, ou desativar quaisquer 
alterações não autorizadas que possam interferir com a devida utilização do software, 
incluindo ignorar as funções de ativação ou validação do software, ou 

• verificar e remover softwares maliciosos ou não autorizados relacionados a essas 
alterações não autorizadas, ou 

• avisar que o software está licenciado indevidamente ou é um produto Windows não 
original 

  e você poderá: 

• receber lembretes para obter uma cópia devidamente licenciada do software, ou 

• precisar seguir as instruções da Microsoft para obter a licença para utilizar o software e 
reativá-lo, 

e você poderá não conseguir: 

• usar ou continuar usando o software ou alguns dos recursos do software, ou 

• obter determinadas atualizações ou upgrades da Microsoft 

d. Você só poderá obter atualizações ou upgrades do software da Microsoft ou de fontes 
autorizadas.  Para obter mais informações sobre como obter atualizações de fontes autorizadas, 
consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96552. 

6. SOFTWARE POTENCIALMENTE INDESEJADO.  Se estiver ativado, o Windows Defender 
pesquisará seu computador quanto a “spyware”, “adware” e outro software potencialmente 
indesejado.  Se for localizado um software potencialmente indesejado, o Windows Defender 
perguntará se você deseja ignorar, desativar (quarentena) ou remover tal software.  Qualquer 
software potencialmente indesejado classificado como “nível alto” ou “grave” deverá ser 
automaticamente removido após a verificação, a não ser que você altere a configuração padrão.  A 
remoção ou desativação do software potencialmente indesejado pode: 

• impedir a execução de outro software no seu computador ou 

• resultar em violação da licença se tal software for utilizado no seu computador. 

 Ao utilizar este software, é possível que você também remova ou desative o software que não é 
potencialmente indesejado. 

7. SERVIÇOS VIA INTERNET.  A Microsoft oferece serviços via Internet junto com o software  e 
poderá alterá-los ou cancelá-los a qualquer momento. 

 a. Consentimento para Serviços via Internet.  Os recursos de software descritos abaixo e na 
Declaração de Privacidade do Windows Vista se conectam a sistemas de computador da Microsoft 
ou do provedor de serviços pela Internet.  Em alguns casos, você não receberá um aviso 
separado quando se conectar.  É possível desativar esses recursos ou simplesmente não usá-los.  
Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte a Declaração de Privacidade do 
Windows Vista no endereço http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96553. Ao usar esses 
recursos, você estará concordando com a transmissão dessas informações.  A Microsoft 
não usará as informações para identificá-lo nem contatá-lo. 



  Informações do Computador.  Os recursos a seguir usam protocolos de Internet, que enviam 
informações sobre o computador para os sistemas adequados, como endereço de protocolo de 
Internet, tipo de sistema operacional, navegador e nome e versão do software sendo utilizado, 
bem como o código de idioma do dispositivo no qual o software foi instalado.  A Microsoft usa 
essas informações apenas para disponibilizar os serviços via Internet para você. 

• Plug and Play.  Você pode conectar um novo hardware ao seu dispositivo.  É possível que 
seu equipamento não tenha os drivers necessários para se comunicar com esse hardware.  
Nesse caso, o recurso de atualização do software pode obter o driver correto da Microsoft 
e instalá-lo em seu equipamento.  Um administrador é capaz de desativar esse recurso de 
atualização. 

• Windows Update.  Para ativar o funcionamento adequado do serviço Windows Update do 
software (se você usá-lo), será necessário fazer atualizações ou downloads do serviço 
Windows Update periodicamente e isso será feito sem aviso prévio. 

• Recursos de Conteúdo da Web.  Os recursos incluídos no software podem recuperar 
conteúdo relacionado da Microsoft e fornecê-lo a você.  Exemplos desses recursos são clip-
arts, modelos, treinamento online, assistência online e Appshelp.  É possível optar por não 
usar esses recursos de conteúdo da Web. 

• Certificados Digitais.  O software usa certificados digitais.  Esses certificados digitais 
confirmam a identidade dos usuários de Internet que enviam informações criptografadas 
padrão X.509.  Eles também podem ser utilizados para assinar digitalmente arquivos e 
macros a fim de verificar a integridade e a origem do conteúdo do arquivo.  O software 
recupera os certificados e atualiza as listas de certificados revogados na Internet, quando 
disponíveis. 

• Atualização Automática da Raiz.  O recurso Atualização Automática da Raiz atualiza a lista de 
autoridades de certificação confiáveis.  É possível optar por desativá-lo. 

• Gerenciamento dos Direitos Digitais do Windows Media.  Proprietários de conteúdo usam a 
tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger 
sua propriedade intelectual, incluindo direitos autorais.  Esse software e softwares de 
terceiros usam WMDRM para reproduzir e copiar conteúdo protegido por WMDRM.  Se o 
software não proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a 
Microsoft revogue a capacidade do software de usar WMDRM para reproduzir ou copiar 
conteúdo protegido.  A revogação não afeta outros conteúdos.  Quando você baixa licenças 
para conteúdo protegido, autoriza a Microsoft a incluir uma lista de revogação com as 
licenças.  Os proprietários de conteúdos podem exigir que você faça o upgrade da WMDRM 
para ter acesso ao conteúdo deles.  O software da Microsoft que inclui WMDRM solicitará sua 
autorização antes da atualização.  Caso recuse uma atualização, você não poderá acessar 
conteúdo que exija essa atualização.  Você poderá desativar os recursos WMDRM que 
acessam a Internet.  Quando esses recursos estiverem desativados, você ainda poderá 
reproduzir conteúdo para o qual tenha uma licença válida. 

• Windows Media Player.  Quando você usa o Windows Media Player, ele consulta a Microsoft 
para saber se há 

• serviços de música online compatíveis na sua região; 

• novas versões do player e 



• codecs, se seu equipamento não possuir os codecs adequados para reproduzir o 
conteúdo. 

É possível desativar esse último recurso.  Para obter mais informações, consulte 
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=44073. 

• Remoção/atualização de exclusão de software mal-intencionado.  Antes da instalação, o 
software verificará se existe, em seu dispositivo, algum software mal-intencionado listado em 
http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830 (“Malware”).  Quando o software verifica o 
seu dispositivo para saber se há algum Malware, é enviado um relatório para a Microsoft 
sobre Malware detectado ou sobre os erros encontrados pelo software durante a verificação 
de Malware.  O relatório não inclui informações que possam ser usadas para identificar você.  
Você pode desativar a funcionalidade de relatório de Malware do software seguindo as 
instruções localizadas em http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830. 

• Ícone de status de conectividade de rede.  Este recurso determina se um sistema está 
conectado a uma rede através de monitoramento passivo do tráfego da rede ou consultas 
ativas de DNS ou HTTP.  A consulta apenas transfere informações de TCP/IP ou DNS para 
fins de roteamento.  Você pode desativar o recurso de consulta ativa através da configuração 
de registro. 

• Serviço de tempo do Windows.  Este serviço é sincronizado com o time.windows.com uma 
vez por semana, a fim de atualizar o seu computador com o horário correto.  Você pode 
desativar esse recurso ou escolher a sua fonte preferida de horário no miniaplicativo Data e 
hora do Painel de controle.  A conexão utiliza o protocolo padrão NTP. 

• Serviço de conversão de endereço de rede (NAT) transversal IPv6 (Teredo).  Este recurso 
auxilia na transição para IPv6 dos dispositivos de gateway de Internet doméstica existente. O 
IPv6 é o protocolo de Internet da próxima geração.  Ele auxilia na habilitação da 
conectividade de ponta a ponta, freqüentemente necessária aos aplicativos não-hierárquicos.  
Para tal, sempre que o software for iniciado, o serviço cliente Teredo tentará localizar um 
serviço público de Internet Teredo. Esse procedimento é realizado através do envio de uma 
consulta pela Internet.  Essa consulta apenas transfere as informações do serviço de nomes 
de domínio (DNS) padrão, a fim de definir se o seu computador está conectado à Internet e 
localizar um serviço Teredo público.  Se você 

• usar um aplicativo (p. ex., Windows Meeting Space) que precise de conectividade IPv6 
ou 

• configurar seu firewall para sempre habilitar a conectividade IPv6 

por padrão, em intervalos regulares, as informações de IP padrão serão enviadas ao serviço 
Teredo na Microsoft.  Nenhuma outra informação será enviada à Microsoft.  Você pode 
alterar esse padrão para utilizar servidores que não sejam da Microsoft.  Além disso, você 
também pode desativar esse recurso utilizando um utilitário da linha de comando 
denominado “netsh”. 

 b. Uso de Informações.  A Microsoft pode utilizar as informações do computador, dos relatórios 
de erros e de Malware para aprimorar seus serviços e software.  Poderemos também 
compartilhar essas informações com terceiros, como fornecedores de hardware e software.  Eles 
poderão usá-las para aprimorar seus produtos executados com o software da Microsoft. 

 c. Uso Indevido dos Serviços de Internet.  Você não poderá usar esses serviços de maneira 



que possa danificá-los ou prejudicar seu uso por outras pessoas.  Em nenhuma hipótese você 
poderá usar os serviços para tentar obter acesso não autorizado a quaisquer serviços, dados, 
contas ou redes. 

8. ESCOPO DA LICENÇA.  O software é licenciado, não vendido.  Este contrato apenas oferece a você 
alguns direitos de uso do software.  A Microsoft se reserva todos os outros direitos.  A menos que a 
legislação aplicável ofereça mais direitos do que esta limitação, você só poderá usar o software 
conforme expressamente permitido neste contrato.  Ao fazer isso, você deverá atender a quaisquer 
limitações técnicas no software que permitam seu uso apenas de determinadas maneiras.  Para obter 
mais informações, consulte http://www.microsoft.com/licensing/userights.  É vedado 

• contornar quaisquer limitações técnicas no software; 

• a realização de engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do software, exceto e 
somente na medida em que essa atividade seja expressamente permitida pela legislação 
aplicável, não obstante esta limitação; 

• o uso dos componentes do software para executar aplicativos não executados no software; 

• produzir mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela 
legislação aplicável, não obstante esta limitação; 

• publicar o software para a cópia por outras pessoas; 

• alugar, arrendar ou emprestar o software; ou 

• usar o software para serviços de hospedagem (“hosting”) de software comercial. 

9. TESTE DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET.  O software inclui um ou mais componentes do 
.NET Framework 3.0 (“Componentes do .NET”).  Você poderá realizar testes de benchmark internos 
desses componentes.  Você pode divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark desses 
componentes, contanto que observe as seguintes condições definidas em 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato porventura 
vigente entre você e a Microsoft, se você divulgar os resultados desses testes de benchmark, a 
Microsoft terá o direito de divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela própria realizar no 
seu produto concorrente do Componente .NET aplicável, respeitadas as mesmas condições definidas 
em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

10. CÓPIA DE BACKUP.  Você poderá fazer uma cópia de backup da mídia.  Essa cópia pode ser usada 
apenas para reinstalar o software. 

11. DOCUMENTAÇÃO.  Qualquer pessoa que tenha acesso válido ao seu computador ou à sua rede 
interna pode copiar e usar a documentação para fins de referência interna. 

12. SOFTWARE NÃO COMERCIALIZÁVEL.  É vedada a venda de software identificado como “Não 
Comercializável” ou “NFR”. 

13. ACADEMIC EDITION SOFTWARE (EDIÇÃO ACADÊMICA).  Se o software for comercializado 
como “Academic Edition” ou “AE”, o cliente poderá usá-lo apenas se for um “Usuário Educacional 
Qualificado”.   Caso o cliente não saiba se é ou não um Usuário Educacional Qualificado, basta visitar 
a página www.microsoft.com/education ou contatar a afiliada da Microsoft em seu país. 

 
14. RESTRIÇÕES GEOGRÁFICAS.  Se o software estiver marcado como precisando de ativação em 

uma região geográfica específica, então você só terá permissão para ativar esse software na região 



geográfica indicada na sua embalagem.  Você poderá não conseguir ativar o software fora dessa 
região.  Para obter mais informações sobre restrições geográficas, acesse 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99189.  

15. ATUALIZAÇÕES.  Para usar um software identificado como uma atualização, você precisa primeiro 
estar licenciado para o software qualificado para a atualização.  Após a atualização, este contrato 
substituirá o contrato da versão anterior de software.  Após a instalação da atualização, você não 
poderá usar o software original que serviu de base para a atualização. 

16. COMPROVANTE DE LICENÇA. 

 a. Comprovante Autêntico de Licença.  Caso você tenha adquirido o software em um CD ou 
outro meio físico, uma etiqueta autêntica de comprovante de licença da Microsoft com uma cópia 
autêntica do software identificará um software licenciado.  Para ser válida, esta etiqueta deverá 
aparecer na embalagem da Microsoft.  Se você receber a etiqueta separadamente, ela não será 
válida.  Guarde a embalagem onde aparece a etiqueta como comprovante de que você está 
licenciado para usar o software. 

 b. Licença do Windows Anytime Upgrade.  Se você efetuar upgrade no software utilizando o 
Windows Anytime Upgrade, seu comprovante de licença será identificado: 

• pela etiqueta autêntica de comprovante de licença da Microsoft do software original que 
serviu de base para o upgrade, e 

• pela etiqueta autêntica do comprovante de compra da Microsoft do Windows Anytime 
Upgrade Kit que você usou para fazer a atualização 

c. Licença Digital de Compra Online. Se você tiver comprado o software online de um 
revendedor de licença digital aprovado da Microsoft, seu comprovante de licença será 
identificado por uma licença digital armazenada em um bloqueador digital do Windows 
Marketplace. 

 d. Para identificar um autêntico software da Microsoft, consulte http://www.howtotell.com. 

17. REATRIBUIR PARA OUTRO DISPOSITIVO. 

 a. Outro software que não seja o Windows Anytime Upgrade.  Você poderá desinstalar o 
software e instalá-lo em outro dispositivo para o seu uso. Você não poderá fazer isso se for 
compartilhar esta licença entre dispositivos. 

 b. Software Windows Anytime Upgrade.  O primeiro usuário do software pode reatribuir a 
licença a outro dispositivo, mas somente se os termos de licença do software no qual foi 
efetuado upgrade permitir reatribuição. 

18. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. 

 a. Outro software que não seja o Windows Anytime Upgrade.  O primeiro usuário do 
software pode a qualquer momento efetuar uma única transferência do software, bem como seu 
contrato, diretamente a um terceiro.  O primeiro usuário deve desinstalar o software antes de 
transferi-lo separadamente do dispositivo.  O primeiro usuário não poderá reter cópias. 

 b. Software Windows Anytime Upgrade.  A transferência diretamente a terceiros é permitida 
somente com o dispositivo licenciado.  Você não pode manter cópias do software ou de qualquer 



versão anterior. 

 c. Outras exigências.  Antes da transferência, tal terceiro deverá concordar que este contrato se 
aplica à transferência e ao uso do software.  A transferência deve incluir o comprovante de 
licença. 

19. AVISO RELATIVO AO PADRÃO VISUAL MPEG-4.  Este software inclui a tecnologia de 
decodificação visual MPEG-4.  A MPEG LA, L.L.C. requer este aviso: 

 É PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUER MANEIRA QUE ATENDA AO PADRÃO VISUAL 
MPEG-4, COM EXCEÇÃO DO USO DIRETAMENTE RELACIONADO A (A) INFORMAÇÕES OU DADOS (i) 
GERADOS POR E OBTIDOS, SEM CUSTOS, DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO EM UMA 
EMPRESA COMERCIAL, E (ii) SOMENTE PARA USO PESSOAL; E (B) OUTROS USOS LICENCIADOS DE 
FORMA ESPECÍFICA E SEPARADA PELA MPEG LA, L.L.C. 

 Caso você tenha dúvidas em relação ao padrão visual MPEG-4, contate a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele 
Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; http://www.mpegla.com. 

20. AVISO SOBRE O PADRÃO VISUAL VC-1.  Este software pode incluir a tecnologia de decodificação 
visual VC-1.  A MPEG LA, L.L.C. requer este aviso: 

 ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO DE ACORDO COM AS LICENÇAS DE PORTFÓLIO DA PATENTE 
VC-1 PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA: (A) CODIFICAR VÍDEO 
EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VC-1 (“VÍDEO VC-1”) OU (B) DECODIFICAR VÍDEO VC-1 QUE 
TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO 
COMERCIAL E/OU OBTIDO POR UM FORNECEDOR DE VÍDEO PARA OFERECER O VÍDEO VC-1.  
NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA NEM DEVE ESTAR IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. 

 Caso você tenha dúvidas em relação ao padrão visual VC-1, contate a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele 
Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; http://www.mpegla.com. 

21. PROGRAMAS DE TERCEIROS.  O software inclui programas de terceiros.  Os termos de licença 
fornecidos com esses programas aplicam-se ao uso deles. 

22. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO.  O software está sujeito às leis e normas de exportação dos 
Estados Unidos.  Você deve cumprir todas as leis e normas de exportação nacionais e internacionais 
aplicáveis ao software.  Essas leis incluem restrições relacionadas a destinos, usuários finais e uso 
final.  Para obter informações adicionais, consulte o site http://www.microsoft.com/exporting. 

23. SERVIÇOS DE SUPORTE.  A Microsoft fornece serviços de suporte para o software conforme 
descrito em http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx.  Se você estiver 
utilizando software que não seja devidamente licenciado, você não estará autorizado a receber os 
serviços de suporte. 

24. CONTRATO INTEGRAL.  O presente contrato (incluindo a garantia abaixo), os termos adicionais 
(incluindo quaisquer termos de licença impressos que acompanhem o software e possam modificar 
ou substituir alguns ou todos estes termos) e os termos para suplementos, atualizações, serviços de 
Internet e serviços de suporte usados por você, são o contrato integral do software e dos serviços de 
suporte. 

25. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 a. Nos Estados Unidos.  Se você adquiriu o software nos Estados Unidos, as leis do estado de 



Washington regerão a interpretação deste contrato e serão aplicáveis às reclamações de violação 
do software, independentemente de conflito dos princípios da lei.  As leis do Estado onde você 
vive regem todas as outras reclamações, incluindo leis de defesa ao consumidor, concorrência 
desleal e obrigações extracontratuais. 

 b. Fora dos Estados Unidos.  Se você adquiriu o software em qualquer outro país, serão 
aplicáveis as leis do respectivo país. 

26. EFEITO LEGAL.  Este contrato descreve alguns direitos legais.  O cliente poderá ter outros direitos 
de acordo com as leis do seu estado ou país.  Você também poderá ter direitos em relação ao 
terceiro de quem o software foi adquirido.  Este contrato não altera os direitos do cliente de acordo 
com as leis do seu estado ou país caso as leis do seu estado ou país não o permitirem. 

27. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS.  O cliente pode recuperar da Microsoft e de seus 
fornecedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente pago pelo cliente 
pelo software.  Não é possível recuperar outros danos, incluindo conseqüenciais, lucros 
cessantes, especiais, indiretos ou incidentais. 

 Esta limitação aplica-se a: 

• qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao conteúdo (incluindo código) em sites 
de Internet de terceiros, ou programas de terceiros; e 

• reclamações por quebra de contrato, garantia ou condição, responsabilidade restrita, negligência 
ou outro dano, na extensão permitida pela legislação aplicável. 

 Também será aplicada ainda que: 

• o reparo, a substituição ou o reembolso do software não o compense integralmente por 
quaisquer danos; ou 

• a Microsoft soubesse ou devesse ter conhecimento da possibilidade dos danos. 

 Em alguns estados, não é permitida a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou 
conseqüenciais, portanto, a limitação ou a exclusão acima poderá não se aplicar ao cliente.  Elas 
também podem não se aplicar ao cliente pelo fato de o seu país não permitir a exclusão ou limitação 
de danos incidentais, conseqüentes ou outros. 



******************************************************************************* 

GARANTIA LIMITADA 

A. GARANTIA LIMITADA.  Se você seguir as instruções, o software será executado substancialmente 
de acordo com o que está descrito nos materiais da Microsoft recebidos no software ou que o 
acompanham. 

B. TERMO DE GARANTIA; ADQUIRENTE DA GARANTIA; DURAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA.  A garantia limitada oferece cobertura ao software por um ano após a sua 
aquisição pelo primeiro usuário.  Se o cliente receber suplementos, atualizações ou 
software de substituição durante esse ano, eles serão cobertos pelo prazo restante da 
garantia ou pelo período de 30 dias, o que for maior.  Se o primeiro usuário transferir o 
software, o restante da garantia aplicar-se-á ao beneficiário da transferência. 

 Na extensão permitida pela lei, qualquer garantia ou condição implícita durará apenas 
pelo prazo da garantia limitada.  Alguns estados não permitem limitações de duração de uma 
garantia implícita, portanto, essas limitações poderão não se aplicar ao cliente.  Elas também 
poderão não se aplicar ao cliente pelo fato de alguns países não permitirem limitações na duração de 
uma garantia ou condição implícita. 

C. EXCLUSÕES DE GARANTIA.  Esta garantia não cobre problemas causados pelos atos (ou 
omissões) do cliente, pelos atos de outras pessoas, ou por eventos que estão além do controle 
razoável da Microsoft. 

D. RECURSO PARA QUEBRA DE GARANTIA.  A Microsoft reparará ou substituirá o software 
sem custos adicionais.  Se a Microsoft não puder repará-lo ou substituí-lo, reembolsará a 
quantia constante do recibo do software.  O software de substituição, os suplementos e 
as atualizações também serão reparados ou substituídos sem custos adicionais.  Se a 
Microsoft não puder repará-los ou substituí-los, reembolsará a quantia paga pelo cliente, 
se for o caso.  Você deve desinstalar o software e retornar qualquer mídia, e outros 
materiais associados, à Microsoft com a comprovação de compra para obter reembolso.  
Esses são os únicos recursos do cliente para a quebra da garantia limitada. 

E. DIREITOS DO CONSUMIDOR NÃO AFETADOS.  O cliente poderá ter direitos de 
consumidor adicionais de acordo com suas leis locais, os quais este contrato não pode 
alterar. 

F. PROCEDIMENTOS DE GARANTIA.  Você precisa de comprovante de compra para serviço de 
garantia. 

 1. Estados Unidos e Canadá.  Para obter serviços de garantia ou informações sobre como obter 
um reembolso referente ao software adquirido nos Estados Unidos e no Canadá, contate a 
Microsoft das seguintes formas: 

• (800) MICROSOFT; 

• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; ou 

• visite http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

 2. Europa, Oriente Médio e África.  Se você adquiriu o software na Europa, no Oriente Médio ou 
na África, a Microsoft Ireland Operations Limited faz esta garantia limitada.  Para fazer uma 



reclamação sob esta garantia, contate: 

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; ou 

• a afiliada da Microsoft em seu país (consulte http://www.microsoft.com/worldwide). 

 3. Fora dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do Oriente Médio e da África.  Se você 
adquiriu o software fora dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do Oriente Médio e da 
África, contate a afiliada da Microsoft em seu país (consulte 
http://www.microsoft.com/worldwide). No Brasil, visite o site www.microsoft.com/brasil ou 
telefone para (55) (11) 5504-2155 

G. AUSÊNCIA DE OUTRAS GARANTIAS.  A garantia limitada é a única garantia direta da 
Microsoft.  A Microsoft não oferece outras garantias ou condições.  Nos casos permitidos 
pelas leis locais, a Microsoft exclui as garantias implícitas de comercialização, adequação 
a uma finalidade específica e não-violação.  Se as suas leis locais prevêem garantias ou 
condições limitadas, não obstante esta exclusão, seus recursos estarão descritos na cláusula Recurso 
para Quebra de Garantia acima, na extensão permitida pelas leis locais. 

H. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS REFERENTES À QUEBRA DE GARANTIA.  A cláusula 
Limitação e Exclusão de Danos acima se aplica às quebras desta garantia limitada. 

 Esta garantia oferece direitos legais específicos e o cliente também poderá ter outros 
direitos que variam de acordo com cada estado.  O cliente também poderá ter outros 
direitos que variam de acordo com cada país. 



MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 

TERMOS DE LICENÇA ADICIONAIS.  Os seguintes termos de licença adicionais aplicam-se ao 
Microsoft Windows Vista Home Basic. 

1. CONEXÕES DE DISPOSITIVOS.  Você poderá permitir que até 5 outros dispositivos se conectem 
ao software instalado no dispositivo licenciado para usar Serviços de Arquivo, Serviços de Impressão, 
Serviços de Informações da Internet, Serviços de Compartilhamento de Conexão com a Internet e 
Serviços de Telefonia.  Entretanto, você não poderá ultrapassar um total de 5 conexões de cada vez. 

2. TECNOLOGIAS DE ACESSO REMOTO.  Você poderá acessar e usar o software remotamente 
instalado no dispositivo licenciado de outro dispositivo para compartilhar uma sessão usando a 
Assistência remota ou outras tecnologias semelhantes.  “Sessão” significa a experiência de interagir 
com o software, direta ou indiretamente, por meio de qualquer combinação de periféricos de 
entrada, saída e exibição. 

3. OUTROS USOS REMOTOS.  Você pode permitir que qualquer quantidade de dispositivos acesse o 
software para fins diferentes dos descritos anteriormente nas seções Conexões de dispositivos e 
Tecnologias de acesso remoto, como para sincronizar dados entre dispositivos. 

4. USO COM TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO.  Em vez de usar o software diretamente no 
dispositivo licenciado, instale-o e use-o somente em um sistema de hardware virtual (ou emulado de 
outra forma) no dispositivo licenciado.  Quando usado em um ambiente virtualizado, o conteúdo 
protegido pela tecnologia de gerenciamento de direitos digitais BitLocker ou qualquer outra 
tecnologia de criptografia de unidade de disco de volume completo pode não ser tão seguro quanto o 
conteúdo protegido em um ambiente não virtualizado.  Você deve concordar com todas as leis 
nacionais e internacionais que se aplicam a esse conteúdo protegido. 

 

MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 

TERMOS DE LICENÇA ADICIONAIS.  Os seguintes termos de licença adicionais aplicam-se ao 
Microsoft Windows Vista Home Premium. 

1. CONEXÕES DE DISPOSITIVOS.  Você poderá permitir que até 10 outros dispositivos se conectem 
ao software instalado no dispositivo licenciado para usar Serviços de Arquivo, Serviços de Impressão, 
Serviços de Informações da Internet, Serviços de Compartilhamento de Conexão com a Internet e 
Serviços de Telefonia.  Entretanto, você não poderá ultrapassar um total de 10 conexões de cada 
vez. 

2. TECNOLOGIAS DE ACESSO REMOTO.  Você poderá acessar e usar o software remotamente 
instalado no dispositivo licenciado de outro dispositivo para compartilhar uma sessão usando a 
Assistência remota ou outras tecnologias semelhantes.  “Sessão” significa a experiência de interagir 
com o software, direta ou indiretamente, por meio de qualquer combinação de periféricos de 
entrada, saída e exibição. 

3. OUTROS USOS REMOTOS.  Você pode permitir que qualquer quantidade de dispositivos acesse o 
software para fins diferentes dos descritos anteriormente nas seções Conexões de dispositivos e 
Tecnologias de acesso remoto, como para sincronizar dados entre dispositivos. 

4. USO COM TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO.  Em vez de usar o software diretamente no 
dispositivo licenciado, instale-o e use-o somente em um sistema de hardware virtual (ou emulado de 



outra forma) no dispositivo licenciado.  Quando usado em um ambiente virtualizado, o conteúdo 
protegido pela tecnologia de gerenciamento de direitos digitais BitLocker ou qualquer outra 
tecnologia de criptografia de unidade de disco de volume completo pode não ser tão seguro quanto o 
conteúdo protegido em um ambiente não virtualizado.  Você deve concordar com todas as leis 
nacionais e internacionais que se aplicam a esse conteúdo protegido. 

5. MEDIA CENTER EXTENDER.  Você poderá ter 5 Sessões do Media Center Extender (ou outro 
software ou dispositivos que ofereçam funcionalidade semelhante para um propósito semelhante) 
executadas simultaneamente para exibir a interface de usuário do software ou o conteúdo em outros 
monitores ou dispositivos. 

6. GUIA DE PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA.  Caso o software inclua acesso a um serviço de guia de 
programação eletrônica que exiba listagens televisivas personalizadas, um contrato separado de 
serviço se aplicará ao serviço.  Se não concordar com os termos do contrato de serviço, você poderá 
continuar utilizando o software, mas não poderá utilizar o serviço de guia de programação eletrônica.  
O serviço pode incluir conteúdo publicitário e outros dados relacionados, que são recebidos e 
armazenados pelo software.  O serviço não está disponível em todas as áreas.  Consulte a 
documentação do software para obter instruções sobre como acessar o contrato de serviço. 

7. INFORMAÇÕES SOBRE MÍDIAS RELACIONADAS.  Caso tenha solicitado o fornecimento de 
informações sobre mídias relacionadas como parte da experiência de execução de conteúdo, você 
concorda que os dados fornecidos podem não estar em seu idioma local.  Diversos países/regiões 
possuem leis e normas que podem restringir ou limitar a capacidade do usuário de acessar 
determinados tipos de conteúdo. 

8. CONSENTIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO EMISSOR/RECEPTOR DE INFRAVERMELHO.  O 
software pode conter tecnologia para assegurar o funcionamento adequado do dispositivo 
emissor/receptor de infravermelho enviado com determinados produtos baseados no Media Center.  
Ao aceitar estes termos de licença, você concorda que o software pode atualizar o “firmware” desse 
dispositivo. 

9. USO DO MEDIA CENTER NO MUNDO INTEIRO.  O Media Center não foi projetado para uso no 
mundo inteiro.  Por exemplo, embora a documentação do Media Center possa fazer referência a 
determinados recursos como um guia de programação eletrônica ou fornecer informações sobre 
como configurar um sintonizador de TV, talvez esses recursos não funcionem na sua localidade.  
Consulte a documentação do Media Center para obter uma lista dos recursos que podem não 
funcionar na sua localidade. 

10. AVISO RELATIVO AO PADRÃO VISUAL MPEG-2.  Este software inclui a tecnologia de 
decodificação visual MPEG-2.  A MPEG LA, L.L.C. requer este aviso: 

 É PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUER MANEIRA QUE ATENDA AO PADRÃO VISUAL 
MPEG2, COM EXCEÇÃO DO USO DIRETAMENTE RELACIONADO A (A) INFORMAÇÕES OU DADOS (i) 
GERADOS POR E OBTIDOS, SEM CUSTOS, DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO EM UMA 
EMPRESA COMERCIAL, E (ii) SOMENTE PARA USO PESSOAL; E (B) OUTROS USOS LICENCIADOS DE 
FORMA ESPECÍFICA E SEPARADA PELA MPEG LA, L.L.C. 

 Caso você tenha dúvidas em relação ao padrão visual MPEG-2, contate a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele 
Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; http://www.mpegla.com. 

 

MICROSOFT WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 



TERMOS DE LICENÇA ADICIONAIS.  Os seguintes termos de licença adicionais aplicam-se ao 
Microsoft Windows Vista Ultimate. 

1. ARMAZENAMENTO.  Você poderá armazenar uma cópia do software em um dispositivo de 
armazenamento, como um servidor de rede.  Você poderá utilizar essa cópia para instalar o software 
em qualquer outro dispositivo para o qual uma licença tenha sido atribuída. 

2. USO EM REDE.  Em vez de instalar o software no dispositivo licenciado, você poderá instalar uma 
cópia em um dispositivo de armazenamento, como um servidor de rede.  Você poderá utilizar essa 
cópia somente para executar o software no seu dispositivo licenciado em uma rede interna. 

3. CONEXÕES DE DISPOSITIVOS.  Você poderá permitir que até 10 outros dispositivos se conectem 
ao software instalado no dispositivo licenciado para usar Serviços de Arquivo, Serviços de Impressão, 
Serviços de Informações da Internet, Serviços de Compartilhamento de Conexão com a Internet e 
Serviços de Telefonia.  Entretanto, você não poderá ultrapassar um total de 10 conexões de cada 
vez. 

4. TECNOLOGIAS DE ACESSO REMOTO.  Você poderá acessar e usar o software remotamente 
instalado no dispositivo licenciado de outro dispositivo usando tecnologias de acesso remoto descritas 
a seguir. 

 • Estação de Trabalho Remota.  O usuário principal do dispositivo licenciado poderá acessar uma 
sessão a partir de qualquer outro dispositivo usando a Estação de Trabalho Remota ou 
tecnologias semelhantes.  “Sessão” significa a experiência de interagir com o software, direta ou 
indiretamente, por meio de qualquer combinação de periféricos de entrada, saída e exibição.  
Outros usuários poderão acessar uma sessão a partir de qualquer dispositivo usando essas 
tecnologias, se o dispositivo remoto for licenciado separadamente para executar o software. 

 • Outras Tecnologias de Acesso.  Você poderá usar a Assistência Remota ou tecnologias 
semelhantes para compartilhar uma sessão ativa. 

5. OUTROS USOS REMOTOS.  Você pode permitir que qualquer quantidade de dispositivos acesse o 
software para fins diferentes dos descritos anteriormente nas seções Conexões de dispositivos e 
Tecnologias de acesso remoto, como para sincronizar dados entre dispositivos. 

6. USO COM TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO.  Em vez de usar o software diretamente no 
dispositivo licenciado, instale-o e use-o somente em um sistema de hardware virtual (ou emulado de 
outra forma) no dispositivo licenciado.  Quando usado em um ambiente virtualizado, o conteúdo 
protegido pela tecnologia de gerenciamento de direitos digitais BitLocker ou qualquer outra 
tecnologia de criptografia de unidade de disco de volume completo pode não ser tão seguro quanto o 
conteúdo protegido em um ambiente não virtualizado.  Você deve concordar com todas as leis 
nacionais e internacionais que se aplicam a esse conteúdo protegido. 

7. MEDIA CENTER EXTENDER.  Você poderá ter 5 Sessões do Media Center Extender (ou outro 
software ou dispositivos que ofereçam funcionalidade semelhante para um propósito semelhante) 
executadas simultaneamente para exibir a interface de usuário do software ou o conteúdo em outros 
monitores ou dispositivos. 

8. GUIA DE PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA.  Caso o software inclua acesso a um serviço de guia de 
programação eletrônica que exiba listagens televisivas personalizadas, um contrato separado de 
serviço se aplicará ao serviço.  Se não concordar com os termos do contrato de serviço, você poderá 
continuar utilizando o software, mas não poderá utilizar o serviço de guia de programação eletrônica.  
O serviço pode incluir conteúdo publicitário e outros dados relacionados, que são recebidos e 



armazenados pelo software.  O serviço não está disponível em todas as áreas.  Consulte a 
documentação do software para obter instruções sobre como acessar o contrato de serviço. 

9. INFORMAÇÕES SOBRE MÍDIAS RELACIONADAS.  Caso tenha solicitado o fornecimento de 
informações sobre mídias relacionadas como parte da experiência de execução de conteúdo, você 
concorda que os dados fornecidos podem não estar em seu idioma local.  Diversos países/regiões 
possuem leis e normas que podem restringir ou limitar a capacidade do usuário de acessar 
determinados tipos de conteúdo. 

10. CONSENTIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DO EMISSOR/RECEPTOR DE INFRAVERMELHO.  O 
software pode conter tecnologia para assegurar o funcionamento adequado do dispositivo 
emissor/receptor de infravermelho enviado com determinados produtos baseados no Media Center.  
Ao aceitar estes termos de licença, você concorda que o software pode atualizar o “firmware” desse 
dispositivo. 

11. USO DO MEDIA CENTER NO MUNDO INTEIRO.  O Media Center não foi projetado para uso no 
mundo inteiro.  Por exemplo, embora a documentação do Media Center possa fazer referência a 
determinados recursos como um guia de programação eletrônica ou fornecer informações sobre 
como configurar um sintonizador de TV, talvez esses recursos não funcionem na sua localidade.  
Consulte a documentação do Media Center para obter uma lista dos recursos que podem não 
funcionar na sua localidade. 

12. AVISO RELATIVO AO PADRÃO VISUAL MPEG-2.  Este software inclui a tecnologia de 
decodificação visual MPEG-2.  A MPEG LA, L.L.C. requer este aviso: 

 É PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUER MANEIRA QUE ATENDA AO PADRÃO VISUAL 
MPEG2, COM EXCEÇÃO DO USO DIRETAMENTE RELACIONADO A (A) INFORMAÇÕES OU DADOS (i) 
GERADOS POR E OBTIDOS, SEM CUSTOS, DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO EM UMA 
EMPRESA COMERCIAL, E (ii) SOMENTE PARA USO PESSOAL; E (B) OUTROS USOS LICENCIADOS DE 
FORMA ESPECÍFICA E SEPARADA PELA MPEG LA, L.L.C. 

 Caso você tenha dúvidas em relação ao padrão visual MPEG-2, contate a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele 
Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; http://www.mpegla.com. 

 

 


