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BLUE SKY BIO CONFIDENCIAL 

ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
NÃO DEVE SER REPRODUZIDO NEM DIVULGADO SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA 

Entrada em vigor: 06/22/2020 

1.0 Descrição do Item: 

Etiqueta de identificação do Contrato de Licenciamento da Blue Sky Bio 

1.1 Tipo de Material:  Software - http://www.blueskybio.com 

1.2 Tamanho da Etiqueta:  N/D 

1.3 Estilo do tipo de letra:  N/D 

1.4 Impressão:   Consultar Adenda 1 

1.5 Logótipo:   N/D 

1.6 Requisitos especiais:  N/D 
 

2.0 Esquemas aplicáveis   Consultar Adenda 2 

 

3.0 Embalagem    N/D  

4.0 Condições de armazenamento  N/D 

 

5.0 Requisitos de amostragem  N/D 

 

6.0 Critérios de Inspeção   

• É necessária uma revisão de 100% do texto, como parte da implementação do DCN  

 

7.0 Histórico de alterações 

 

DCN #  BS-20-087 Rev 0 Especificação da Etiqueta inicial  
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Adenda 1 

--ADVERTÊNCIA:  LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO ANTES DE INSTALAR O SOFTWARE-- 

 

 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE BLUE SKY PLAN™ 

 

 Este Contrato de Licenciamento é fornecido para sua consulta.  Para concluir a instalação e utilizar o pacote de 

software Blue Sky Plan™, é necessário que concorde com os seguintes termos e condições: 

 

 1. Partes contratantes.  As partes contraentes neste Contrato de Licenciamento são a Blue Sky Bio, LLC 

(“Licenciante”) e o utilizador do software (“Licenciado”). 

 

 2. Concessão de licença.  O Licenciante concede ao Licenciado uma licença única, não exclusiva e 

intransmissível para utilizar o Software, desde que o Licenciado cumpra todos os termos e condições deste Contrato.  

 

 3. Adesão ao Contrato.  Com a instalação, cópia ou utilização do software significa que concorda 

expressamente e está obrigado aos termos e condições deste Contrato.  Se não concorda com os termos e condições, não 

poderá instalar, licenciar ou utilizar o software e o software em sua posse deve ser imediatamente eliminado e destruído.   

 4. Elementos de Multimédia.  O Licenciado concorda que o software pode incluir fotografias, ficheiros 

clip-art, modelos, formulários, animações, sons, músicas, anúncios, promoção de produtos e videoclipes identificados 

para utilizar no software (coletivamente denominados de “Elementos de Multimédia”).  

 

 5. Direitos de Propriedade.  O Licenciado reconhece expressamente que, no acordo entre o Licenciante e o 

Licenciado, o software e os logótipos, marcas comerciais registadas, emblemas, símbolos, marcas distintivas, 

manual(ais), documentação técnica, Elementos de Multimédia e outros materiais associados relacionados com o 

software pertencem e são propriedade do Licenciante e que o Licenciado não tem quaisquer vantagens de propriedade. 

 

 6. Cedência.  É expressamente proibido ao Licenciado ceder, licenciar, sublicenciar, alugar, arrendar ou 

emprestar o software a terceiros nem exportar para fora do país em que está licenciado em seu nome.  O Licenciado não 

pode transferir este Contrato.  

 

 7. Autorização para utilização de dados.  O Licenciado concorda que o Licenciante e as suas afiliadas 

podem reunir e utilizar todas as informações recolhidas e fornecidas pelo Licenciado durante a utilização do software. O 

Licenciante pode utilizar essas informações para fins comerciais, para melhorar produtos, fornecer serviços 

personalizados, distribuir material de marketing ou vender outros produtos ou software.  Nesses casos, o Licenciante não 

identificará o Licenciado. 
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 8. Links para websites de Terceiros.  O Licenciante não é responsável por: (a) conteúdo de websites ou 

serviços de terceiros, (b) links contidos em websites ou serviços de terceiros ou (c) quaisquer alterações ou atualizações 

em websites ou serviços de terceiros. Conforme aplicável, o Licenciante deve incluir links, acesso a websites e serviços 

de terceiros apenas para sua conveniência e a inclusão de qualquer link ou acesso não implica o aval do Licenciante a 

esses websites ou serviços. 

 

 9. Software/Serviços.  Este Contrato aplica-se a atualizações, suplementos ou componentes de serviços do 

software (coletivamente denominados de “serviços adicionais”) que o Licenciante pode fornecer ou disponibilizar ao 

Licenciado após a data de obtenção da cópia original do software, exceto se esses serviços forem acompanhados por 

termos e condições em separado.  

 

 10. A licença fornecida ao Licenciado é apenas por um período de tempo limitado.  O período de tempo 

está contido no código de ativação da licença do Licenciado.  Quando a licença expirar, o Licenciado deverá apresentar 

o pedido de uma nova licença.  O Licenciante pode recusar um pedido de licença de qualquer Licenciado, de acordo 

com o seu critério exclusivo. 

 

 11. Requisitos do Sistema.  O equipamento de hardware onde o software está instalado cumpre os seguintes 

requisitos mínimos do sistema: 

 

• Sistema Operativo: Windows 10 Home/Professional 64 bit ou OS X 10.10 (Yosemite) ou mais recente 

• Processador: Quad Core Intel i7 ou equivalente 

• RAM: Pelo menos 16 GB 

• Placa de Vídeo:  placa dedicada NVidia ou AMD, pelo menos 3 GB de RAM de vídeo (por exemplo, 

NVidia GeForce GTX 650, AMD   Radeon HD 7750, etc.) 

• Monitor: 21 polegadas, resolução mínima de 1920x1080 

• Disco Rígido: 5 GB de espaço livre 

 

O Licenciante não garante ao Licenciado nenhum tipo de formação, suporte ou instrução sobre a utilização do software.  

 

 12. Supervisão.  O software só pode ser utilizado por um profissional licenciado, ou sob a sua supervisão, 

ou para fabricar dispositivos para realização de exames ou stents para um profissional licenciado.  

 

 13. Manual de Instruções.  O software não deve ser utilizado sem um estudo cuidadoso de todo o manual de 

instruções localizado na secção “Ajuda” do software. 
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 14. Atualizações.  Podem ser disponibilizadas atualizações periódicas do software e é da responsabilidade 

do Licenciado informar o Licenciante sobre as eventuais alterações no seu endereço de e-mail.  Os Licenciados devem 

consultar o website do Licenciante (www.blueskybio.com) para obter informações sobre as atualizações de software. 

 

 15. Limitação de responsabilidade.  Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, o Licenciado 

reconhece e aceita que: a) o software é fornecido “tal como está” e o Licenciante não garante que o software está isento 

de erros, falhas e defeitos; b) o Licenciante não garante que o software cumpre as necessidades específicas do 

Licenciado; e c) o licenciante renuncia expressamente a qualquer responsabilidade por danos, perdas de lucros, perdas 

de negócios, perdas de dados, danos no computador ou no equipamento periférico ou qualquer outro dano direto, 

indireto, incidental, CONSEQUENCIAL, especial ou punitivo e todas as perdas de qualquer tipo, direta ou 

indiretamente decorrentes da utilização do software, causadas ao Licenciado, ao paciente ou a terceiros.  As limitações 

anteriores aplicam-se mesmo se o software deixar de cumprir o seu objetivo original e pretendido.   

 

 16. Ilibação.  O Licenciante não faz interpretações ou garantias, explícitas ou implícitas, ao Licenciado, a 

pacientes ou a terceiros, incluindo, sem limitação, garantias de comercialização E de adequação para uma utilização 

específica. 

 

 17. Cópia de Segurança.  O Licenciante recomenda vivamente que o Licenciado proceda regularmente à 

execução de uma cópia de segurança de ficheiros. O Licenciante não é, de forma alguma, responsável pela perda de 

ficheiros, dados ou outras informações que possam estar associadas ao software.  

 

 18. Responsabilidade do Licenciante.  O Licenciante não assume qualquer responsabilidade pelos produtos 

ou serviços produzidos pelo Licenciado, outros laboratórios, centros de realização de exames ou outras empresas no 

setor dentário, independentemente de utilizarem ou não o software.  O Licenciante não é de forma alguma responsável, 

no âmbito financeiro ou outro, por quaisquer complicações, lesões ou incómodos que possam resultar de cirurgias para 

implantes, medicamentos, anestesias ou outros produtos e procedimentos.  A utilização de qualquer software, plano de 

tratamento, modelo cirúrgico ou de qualquer outro equipamento relacionado e os respetivos efeitos num paciente são da 

exclusiva responsabilidade do clínico.  

 

 19. Separabilidade. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inaplicável, as restantes 

disposições permanecerão em vigor com a disposição não aplicável omitida. 

 

 20. Diversos.  a) A intenção do Licenciante é que os termos e condições deste Contrato cumpram todas as 

leis e regulamentos aplicáveis; b) O Licenciado está informado de que existem medidas tecnológicas no software criadas 

para impedir a utilização de software não licenciado; c) O Licenciado pode ter que reativar o software se o hardware do 

computador for modificado; d) O Licenciado não pode utilizar qualquer serviço disponível na Internet ou outra forma 

que possa danificar, desativar, sobrecarregar ou prejudicar a funcionalidade do software; e e) O Licenciado não pode 

modificar o software.  
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 21. Utilização pelo Licenciado.  O Licenciado não pode copiar, inverter a tecnologia, descompilar ou 

desmontar o software nem causar danos comerciais ou financeiros ao Licenciante. 

 

 22. Integração.  Este Contrato constitui a totalidade do acordo entre o Licenciado e o Licenciante. Irá 

substituir todas as comunicações, propostas, interpretações e garantias, escritas ou orais, e prevalecerá sobre quaisquer 

termos adicionais ou conflituantes. 

 

 23. Rescisão.  Este Contrato pode ser rescindido pelo Licenciante em qualquer momento, sem prejuízo do 

seu direito a reivindicar danos, se o licenciado violar alguma das disposições deste Contrato.  

 

 24. Legislação aplicável.  Este Contrato será regulado e interpretado de acordo com as leis internas do 

Estado de Illinois, EUA, sem referência aos princípios de conflitos de leis.  Todas as disputas emergentes deverão ser 

resolvidas em exclusivo no tribunal estadual ou federal relevante da cidade de Chicago, Estado de Illinois.  O 

Licenciado autoriza a jurisdição exclusiva nesse eventual cenário. 

 

 O LICENCIADO RECONHECE QUE LEU ESTE CONTRATO, QUE O COMPREENDE, QUE DISPÕE DE 

AUTORIDADE PARA O ASSINAR E QUE CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE 

CONTRATO. 
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