
TERMO DE ADESÃO DE SUBLICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE

Este Termo refere-se a todos os programas abaixo descritos, sublicenciados pela GVT 
ao USUÁRIO, inclusive a documentação relacionada aos tais programas e a qualquer 
atualização fornecida sob a licença ora adquirida.

1. DEFINIÇÕES

1.1 GLOBAL  VILLAGE  TELECOM  LTDA:  Empresa  autorizatária  do  Serviço 
Telefônico Fico Comutado e Serviço de Comunicação Multimídia com sede a rua João 
Paulino Filho, n.º 752, inscrita sob o n.º de CNPJ/MF 34.420.926/0001-74, detentora 
dos  direitos de sublicenciamento dos APLICATIVOS DE SOFTWARE cedidos por FS Vas. 
Participações e Serviços de Tecnologia e Telecomunicações Ltda.

1.2 USUÁRIO: Pessoas físicas ou jurídicas, clientes da GVT que após o aceite deste 
Termo encontrar-se-ão aptos para usar os APLICATIVOS DE SOFTWARES.

1.3 SOFTWARE:  Programa  de  computador,  com  aplicativo  específico,  de 
propriedade  da  empresa  F-Secure,  protegido  pelas  leis  de  direitos  autorais  e  de 
propriedade intelectual, distribuído exclusivamente pela FS VAS e licenciado para GVT. 

O Software possui os seguintes aplicativos:

AV  -  Software  com  aplicativos  ANTIVÍRUS: Composto  pelas  seguintes 
funcionalidades integradas:

a) Antivírus: Sistema que protege e remove vírus do computador; 

b) Anti-Spyware: Sistema que protege e remove spyware do computador

FW - Software FIREWALL: Visa o monitoramento e bloqueio de eventuais 
tentativas de conexões não autorizadas.

SC - Software SPAM CONTROL: Sistema anti-spam, que visa bloquear e-
mails indesejados e fraudulentos.

CC - Software CONTROLE DE CONTEÚDO: Sistema de controle de conteúdo 
que monitora e bloqueia acessos a sites indevidos.

Backup  Online: Software  de  Armazenamento  digital  e  automático  que 
armazena os arquivos em um local seguro na internet.

1.4 APLICATIVOS DE SOFTWARE: Combinação dos Softwares a serem ofertados aos 
USUÁRIOS nas seguintes combinações:



Protect Vírus: Antivírus e AntiSpyware;

Protect Invasão: Antivírus, AntiSpyware e Firewall;

Protect Total: Antivírus, AntiSpyware, Firewall e Controle de Conteúdo;

Backup Online

1.5 USO/USAR: Significa acessar, instalar, fazer download, copiar ou beneficiar-se 
dos APLICATIVOS DE SOFTWARES.

1.6 NÚMERO DE LICENÇAS PERMITIDAS: 1 (uma) licença ativa por computador. 

2. DO SUBLICENCIMANTO 

2.2  A  GVT  sublicencia  de  forma  não  exclusiva  e  intransferível  ao  USUÁRIO os 
APLICATIVOS DE SOFTWARE para  USAR  conforme descrito  no  item 1.5 acima, 
sujeitos às restrições contidas neste instrumento. 

3. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

3.1 O USUÁRIO concorda em USAR os APLICATIVOS DE SOFTWARE somente para 
os fins permitidos com base no presente Termo, em leis, normas, práticas ou diretrizes 
aceitas nas jurisdições competentes e aplicáveis. 

3.2  É  também  responsabilidade  do  USUÁRIO manter  seus  dados  devidamente 
atualizados nos bancos de dados da GVT.

3.3 É PERMITIDO AO USUÁRIO

3.3.1 USAR os  APLICATIVOS  DE  SOFTWARE somente  na  quantidade  de 
unidades  (dispositivos  portáteis,  computadores  pessoais,  servidores  ou  outros 
tipos de hardware) especificadas pela GVT, criar cópias do Software somente com 
o objetivo de realizar instalações e cópias de segurança.

3.3.2 Para ampliar o número de licenças será necessário a aquisição de licenças 
adicionais.

3.4 NÃO É PERMITIDO AO USUÁRIO



3.4.1 USAR os APLICATIVOS DE SOFTWARE de modo diferente ao do previsto 
neste Termo, reproduzir,  duplicar,  copiar,  modificar,  adaptar,  traduzir,  alugar, 
arrendar,  vender,  revender,  comercializar  para  qualquer  efeito,  bem  como, 
distribuir  cópias  dos  APLICATIVOS  DE  SOFTWARE a  terceiros,  transferir 
eletronicamente  a  um  computador  que  pertença  a  terceiros  ou  permitir  que 
terceiros copiem tais aplicativos, criar trabalhos derivados tomando como base os 
APLICATIVOS DE SOFTWARE e/ou arquivos relacionados (incluindo, mas não 
limitados a bases de dados de definição  de vírus,  notícias  sobre segurança e 
descrições)  ou  qualquer  parte  dele.  Decompilar,  reverter  a  engenharia, 
desmontar ou de alguma forma fragmentar os  APLICATIVOS DE SOFTWARE 
e/ou arquivos relacionados (incluindo, mas não se limitando a bases de dados de 
definição de vírus,  notícias  sobre segurança  e descrições) de nenhuma forma 
passível de reconhecimento humano (exceto dentro do permitido pela legislação 
obrigatória  de  direitos  autorais),  tendo  em  vista  que  os  APLICATIVOS  DE 
SOFTWARE contém ou pode conter segredos comerciais. Usar a documentação 
para  qualquer  objetivo  que  não  seja  o  de  dar  suporte  à  utilização  dos 
APLICATIVOS DE SOFTWARE,   divulgar  o  código  de autorização da licença 
fornecido para a instalação do programa (incluído mas não limitado ao código-
chave,  ao  número  de  assinatura  e  à  chave  de  registro)  a  terceiro,  usar  os 
APLICATIVOS  DE  SOFTWARE ou  qualquer  parte  dele  para  implementar 
qualquer produto ou serviço para operar em conexão com os APLICATIVOS DE 
SOFTWARE para qualquer outro propósito além dos aqui concedidos.

3.4.2 Usar os APLICATIVOS DE SOFTWARE para publicar, distribuir e/ou obter 
software ou conteúdo (i)  não especificamente relacionados aos produtos e/ou 
serviços  ora  licenciados  e  (ii)  não  relacionados  à  segurança  (ou  quaisquer 
atualizações para quaisquer outros softwares ou conteúdos do tipo).

3.5 O  USUÁRIO concorda que será o único responsável por qualquer violação das 
descritas acima e por suas conseqüências, incluindo qualquer perda ou dano que a 
GVT possa sofrer, resultantes dessas violações.

3.6  O  USUÁRIO  é  responsável  pelo  pagamento  das  faturas  emitidas  pela  GVT, 

pontualmente, na rede bancária credenciada devidamente identificada ou através de 

outros meios a serem oportunamente divulgados pela GVT.

3.7 Em caso do não pagamento dos serviços ora contratados na data de vencimento 

estabelecido na nota fiscal serão aplicados (i) multa moratória de 2% ao mês, (ii) juros 

legais de 1% ao mês calculados pro rata, bem como (iii) atualização do débito pelo 

IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-



lo. Em não havendo o pagamento dos serviços ora prestados em até 10 dias a contar 

da  data  de  vencimento  da  nota  fiscal,  os  serviços  ficarão  suspensos até  o  devido 

pagamento.

3.8  O  USUÁRIO  autoriza,  neste  ato,  que  a  cobrança  a  ser  feita  pela  GVT em 

decorrência do sublicenciamento dos APLICATIVOS DE SOFTWARES ora contratado, 

bem como de eventual multa por descumprimento de qualquer cláusula ou condição 

estabelecida neste documento, seja efetivada pela empresa GVT através da fatura de 

cobrança dos serviços de telefonia ou da fatura de cobrança dos serviços de banda 

larga, também prestados pela GVT ao USUÁRIO.

4. RESPONSABILIDADE DA GVT

4.1 A GVT é responsável em manter os dados do USUÁRIO de forma segura conforme 
exigido pela legislação. 

4.2 A GVT é também responsável em:

4.2.1 Dispor os  APLICATIVOS DE SOFTWARE ao  USUÁRIO por meio do seu 
portal  de  internet  para  possibilitar  o  USO  de  tais  APLICATIVOS  DE 
SOFTWAREPrestar os serviços de atendimento e suporte ao  USUÁRIO, bem 
como prestar os serviços de atendimento e suporte ao USUÁRIO em decorrência 
desse USO. 

4.2.2  Emitir  e  encaminhar  ao  USUÁRIO a  fatura  correspondente  as  licenças 
contratadas através deste Termo.

4.3 Informar ao  USUÁRIO sobre qualquer ocorrência que possa, de alguma forma, 
prejudicar  ou interferir  no normal  e correto funcionamento dos  APLICATIVOS DE 
SOFTWARE licenciados. Esta comunicação poderá ocorrer por meio eletrônico ou por 
qualquer outro meio a ser definido pela GVT.

4.4 Disponibilizar ao  USUÁRIO de forma automática as atualizações a serem feitas 
nos APLICATIVOS DE SOFTWARE.

4.5 Corrigir, em tempo hábil e prazo razoável, conforme ajustado com o  USUÁRIO, 
ainda  que  através  de  correspondências  eletrônicas,  todo  e  qualquer  defeito 
apresentado pelos  APLICATIVOS DE SOFTWARE, de forma a garantir  o seu bom 
funcionamento.



4.6  Não  utilizar,  sob  pena  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  o  cadastro  dos 
USUÁRIOS, em seu benefício ou no de qualquer outra empresa controlada ou sob o 
mesmo controle societário ou, ainda, de terceiros, seja pela omissão ou ação de seus 
representantes, prepostos, parceiros e/ou empregados.

5. PRAZO

5.1 O presente Termo vigerá por prazo indeterminado, iniciando-se na data de seu 
aceite. 

5.2 A solicitação de encerramento do contrato poderá ser feita a qualquer momento 
pelo  USUÁRIO sendo o serviço  cancelamento imediatamente  após a solicitação.  A 
GVT poderá solicitar o encerramento do contrato, desde que informe o USUÁRIO com 
30  dias  de  antecedência  ao  encerramento.  Em  ambos  as  situações  não  haverá 
aplicação de qualquer penalidade.

5.3  A  extinção  contratual  em  qualquer  uma  das  situações  acima  descritas  não 
prejudicará  a cobrança  dos serviços  prestados  durante  o  período  relativo  ao aviso 
prévio de 30 dias citado acima, se ocorrer.

5.4 No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações ora pactuadas e pelo não 
pagamento pela licença ora contratada por mais de 10 dias, pelo  USUÁRIO, a  GVT 
poderá  suspender  os  serviços  sublicenciados  imediatamente,  independente  de 
notificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades acima previstas. 

5.5 Para os USUÁRIOS do Backup online, a GVT manterá os seus dados devidamente 
protegidos por um período de 30 dias a contar da data da suspensão dos serviços ou a 
partir  da data em que uma das partes informar o interesse pelo encerramento do 
contrato.

5.6 Além do exposto acima, o presente Termo poderá ser rescindido imediatamente e 
independente de notificação, por qualquer das partes nos seguintes casos:

5.6.1  Por  qualquer  motivo  de  ordem técnica  que  inviabilize  a  prestação  do 
serviço.

5.6.2 Por qualquer disposição legal, regulamentar ou normativo que impeça a 
prestação do serviço ora contratado.

5.6.3 Decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial, de qualquer das partes. 

6. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO



6.1  Para  utilização  dos  APLICATIVOS  DE  SOFTWARE ora  sublicenciados,  o 
USUÁRIO deverá primeiro concordar com este Termo, não sendo permitido o uso dos 
APLICATIVOS DE SOFTWARE sem referido aceite.

6.2 O USUÁRIO pode aceitar ou não este Termo clicando em aceitar ou concordar. Em 
aceitando o Termo, a GVT entenderá que o USUÁRIO compreendeu e aceitou todas 
as tratativas aqui descritas, não se aplicando direito de arrependimento.

6.3 O USUÁRIO declara e reconhece que leu, entendeu e concorda com as condições 
supra descritas.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1  Quaisquer  alterações  e/ou  complementos  a  este  Termo  devem ser  feitos  por 
escrito,  através de aditivos  a este Termo, em nenhuma circunstância  modificações 
verbais ocorrerão sem a sua formalização.

7.2  Se  uma  cláusula  deste  Termo  perder  a  validade  ou  mostrar-se  inviável,  sem 
impedir  a  realização  do  objeto,  a  validade  das  demais  cláusulas  permanecerá 
inalterada. As duas partes substituirão a cláusula inválida ou inviável por uma cláusula 
válida legalmente e que reflita com a máxima exatidão possível a intenção comercial 
da cláusula inválida.

7.3  O  USUÁRIO poderá  esclarecer  qualquer  dúvida  a  respeito  da  licença  ora 
contratada ou manter contato com a GVT através do 103 25.

7.4 Este contrato obriga as partes e seus sucessores.

7.5 A tolerância das partes quanto ao não exercício de qualquer direito que lhes cabe 

não  implica  sua  renúncia  ou  novação,  sequer  impede  o  exercício  de  tal  direito 

posteriormente.

7.6  Este  contrato  está regido  pela  legislação  vigente.  As  partes elegem o foro  da 

cidade  da  localidade  da  prestação  dos  serviços,  como  o  competente  para  dirimir 

eventuais conflitos oriundos desse contrato, com a renúncia expressa a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja.

7.7  O  presente  Termo  não  poderá  ser  cedido  por  qualquer  parte  sem  o  prévio 

consentimento por escrito da outra parte. Qualquer tentativa de cessão do presente 

Termo com violação desta cláusula será nula e conferirá à parte não cedente o direito 

de rescindir imediatamente o presente Termo.



7.8 A restrição prevista  na cláusula  acima não se aplica  a cessões decorrentes de 

reorganizações societárias da GVT ou a empresas afiliadas, coligadas, controladas ou 

controladoras e outras formas de fusão, cisão ou incorporação.

O presente instrumento está registrado e arquivado no cartório ....... registro de títulos 

e documentos da Comarca de Curitiba, em microfilme sob o n.º ....

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.


