
TERMO DE COMPROMISSO DE USO DE 
IMAGENS PLANET

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT,
localizada na Rua C s/n, esquina com F, no Centro Político Administrativo, CEP
78.050-970, Cuiabá/MT, CNPJ 03.507.415/0023-50, representada por André
Pereira Dias, CPF n° 018.919.789-77, na qualidade de Fiscal do Contrato, firma
o presente TERMO DE COMPROMISSO CORPORATIVO DE USO DAS IMAGENS
DE SATÉLITE PLANET, adquiridas pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade –
Funbio, por meio do Contrato n° 062/2019, celebrado entre o referido órgão e
a empresa Santiago & Cintra Consultoria, CNPJ: 08.652.284/0001-02,
distribuidora oficial das imagens de satélite Planet no Brasil.

Comprometo-me a:

1. Aceitar e cumprir os termos e condições previstos neste TERMO DE
COMPROMISSO DE USO DE IMAGENS PLANET e no EULA apresentado a
seguir.

2. Não comercializar, sub-licenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo
transferir ou ceder como produtos a terceiros as imagens cedidas, ainda
que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto conforme
expressamente indicado neste Termo;

3. Utilizar as imagens de satélite fornecidas no âmbito deste cadastro
exclusivamente para fins de produção do Cadastro Ambiental Rural no
estado de Mato Grosso, não sendo permitido o uso destas imagens para
qualquer outra finalidade em nenhuma hipótese, sob pena de apuração
de responsabilidades civil, administrativa e penal;



Este Contrato de Licença do Usuário Final ("EULA”)

entre o Usuário Final ("você”, “seu”) e a Santiago &

Cintra Consultoria Ltda (“SCCON”, "nós”, “nosso”) é

a base sobre a qual fornecemos o Conteúdo para os

licenciados. O Usuário Final e a SCCON podem estar

designados neste EULA individualmente como “Parte"
ou coletivamente como “Partes”.

Os termos e condições a seguir representam um

contrato legalmente vinculativo entre o Usuário Final e
a SCCON para uso de Conteúdo.

1. DEFINIÇÕES

“Conteúdo” refere-se a qualquer imagem, dados,

produto, produto de valor agregado, serviço, análise,

ferramenta ou trabalho licenciado pela SCCON sob os

termos deste EULA, incluindo, sem limitação, produtos

informativos e conjuntos de dados digitais.

“Produto Derivado” refere-se a qualquer produto ou

informação derivada e desenvolvida por você a partir

do Conteúdo que não contém nenhum dado e imagem

de origem do Conteúdo (incluindo uma cópia plausível

do Conteúdo) e é irreversivelmente modificada e
desligada do Conteúdo.

“Usuário Final” refere-se a qualquer UM dos

seguintes itens que aceite os termos deste EULA e

recebe o Conteúdo:

• um indivíduo;

• uma empresa ou corporação, não incluindo

subsidiárias, afiliadas ou escritórios representantes;

• um escritório ou departamento de um agência

nacional civil;

• um escritório ou departamento de um núcleo

militarista nacional;

• um escritório ou departamento de uma agência de

defesa nacional, agência de inteligência nacional ou

comando unificado;

• um estado federado ou agência provincial, país ou

governo local;

• uma organização não governamental ou

organização sem fins lucrativos dentro de um único

país;

• uma organização educacional em um país;

• um escritório ou departamento dentro de uma

organização, instituição ou agência internacional,

incluindo as Nações Unidas e a União Europeia; ou

• qualquer entidade ou equivalente a uma das

entidades listadas acima.

“Conta de acesso do Usuário Final” refere-se a uma

conta individual fornecida por nós, incluindo

credenciais exclusivas de autorização, que permite a

você acenar o Conteúdo por meio da nossa interface
de programação de aplicativos (API).

“Comprador” refere-se a qualquer entidade jurídica

ou agência governamental que entra ou pretende

entrar em um acordo vinculativo conosco para obter o

Conteúdo fornecido mediante os termos deste EULA.

“Produto de Valor Agregado” ou "PVA" refere-se a

qualquer produto gerado por você que contenha dados

de imagem de origem do Conteúdo (incluindo uma

cópia plausível do Conteúdo) que foi modificada por

meio de maior processamento, manipulações técnicas

ou a integração de dados adicionais.

2. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE LICENÇA

Você concorda em estar vinculado pelos termos deste

EULA ao realizar qualquer dos itens a seguir:

• aceitar, total ou parcialmente, uma cota para o

fornecimento do Conteúdo;

• concordar por escrito com termos deste EULA;

• abrir o pacote que comporte o Conteúdo;

• realizar download, instalar ou usar o Conteúdo em

um computador ou outro dispositivo eletrônico;

• desenvolver, usar ou disponibilizar qualquer
Produto derivado;

• danificar ou destruir o Conteúdo;

• reter o Conteúdo por mais de cinco dias após o

recebimento; ou

• acessar o Conteúdo, seja por meio de uma Conta

de Acesso de Usuário Final ou, se um mecanismo

de entrega diferente for selecionado por nós, abrir o
pacote que comporte o Conteúdo.

A licença concedida sob este EULA não é

transferível, a menos que aprovada em contrário por

escrito por nós. Reservamo-nos o direito de conceder

expressamente por este EULA ou outro meio assinado

por escrito entre as Partes.
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3. ABRANGÊNCIA

O tipo de licença (“Tipo de Licença”) identificado no

momento da compra do Conteúdo determina o número

ou grupo de Usuários Finais ao qual foi concedida uma

licença para contratar um uso permitido. Há quatro
tipos de licença padrão:

Tipo de licença Número de Usuários Finais

Usuário único 1

Multiusuário 5

Empresa + de 10

A menos que um tipo de licença de usuário única seja

comprado para (e os termos deste EULA sejam

aceitáveis) uma licença alternativa identificada para

nós no momento da compra, o Comprador é o Usuário

Final. Direitos concedidos sob os outros Tipos de

Licença podem ser passados para vários Usuários

Finais de acordo com as definições acima até o
número máximo permissível se todos os licenciados

• foram identificados no momento da compra;

• receberam uma Conta de Acesso de Usuário Final

ou Outras permissões de acesso fornecidas por

nós; e

• concordarem por escrito em estar vinculados por
este EULA.

Além disso, vários Tipos de Licenças

governamentais estão disponíveis para compra

conforme descrito abaixo. Cada Tipo de Licença

governamental indica um grupo de

agências/ministérios do governo dentro de um único

grupo (“Grupo”) como um Usuário Final único. Os

Tipos de Licenças governamentais a seguir permitem

apenas uso sem fins lucrativos/não comercial pelo

Usuário Final.

Tipo de licença: Grupo

FedMinistery: Para um ministério do governo e suas

agências.

DefenseAll: Todos os níveis de agências/ministérios

militares do governo.

FedAll: Todos os níveis de agências/ministérios civis e

militares do governo.

StateAll: Todos níveis civis estaduais/provinciais.

StateMunAll: Todos os níveis civis municipais, locais,

federais, estaduais/provinciais.

FedStateAll: Todas as agências/ministérios civis e

militares do governo em nível federal/nacional e

estadual/provincial.

FedStateAll/GovAll: Todas as agências/ ministérios

civis e militares do governo nos níveis federal/nacional,
estadual/provincial, país, local e municipal.

Academic: Para uma universidade específica, com

objetivos não comerciais e somente para uso

estritamente interno.

Você pode conceder uma sublicença

temporária para um contratante Independente ou

consultor se:

• o contratante/consultante concordar por escrito em
estar vinculado por este EULA;

• a sublicença usa o Conteúdo somente para

objetivos adequados ao uso permitido e exclui

imediatamente o Conteúdo e todas as cópias

mediante conduta das tarefas atribuídas; e

• você assume a responsabilidade por não

conformidade pelo sublicenciado, cujo núcleo deste

EULA será considerado um núcleo por você.

4. LICENÇA CONCEDIDA E USOS PERMITIDOS

Em consideração aos acordos mútuos

contidos neste documento e para outra consideração

adequada e valiosa e condicionado mediante sua

aceitação e conformidade com todos os termos deste

EULA, concedemos a você uma licença limitada, não

exclusiva e intransferível para

• fazer cópias ilimitadas do Conteúdo somente para

uso interno;

• usar, alterar e modificar o Conteúdo para criar
PVAS para uso interno;

• redistribuir conjuntos de dados de resolução

reduzida com uma distância de amostragem e solo

deteriorada para 30 metros ou mais e com os

direitos autorais apropriados visivelmente exibidos:

ANEXO I - EULA - End User License Agreement
CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL DA SCCON



“Inclui material © (ano) Planet Labs Inc. Todos os

direitos reservados”;

• tornar o Conteúdo ou PVA disponível para

consultores e contratantes para personalização com

nenhum direito à sublicença ou outro tipo de
transferência para um terceiro;

• exibir o Conteúdo ou PVA em um site da internet

em resolução máxima com objetivos não

comerciais de forma não interativa e não passível

de download, não permitindo que um terceiro

acesse o Conteúdo ou PVA como um arquivo

independente e com os direitos autorais

apropriados visivelmente exibidos: “Inclui material ©

(ano) Planet Labs Inc. Todos os direitos

reservados”; e publicar o Conteúdo ou PVA em um

formato não digital com objetivos não comerciais

em relatórios de pesquisa ou publicações

semelhantes com os direitos autorais apropriados

visivelmente exibidos: “Inclui material © (ano)

Planet Labs Inc. Todos os direitos reservados”.

A menos que acordado em contrário por escrito entre

as partes, você não deve

• sublicenciar, vender, alugar, arrendar ou transferir

de outra forma ou atribuir o Conteúdo a um terceiro,

exceto conforme expressamente fornecido neste
EULA;

• copiar ou reproduzir de outra forma o Conteúdo,

exceto como fornecido neste EULA;

• usar o Conteúdo ou um PVA para qualquer 

propósito não expressamente permitido de acordo 

com este EULA;

• remover, ignorar, evitar qualquer proteção 

eletrônica ou outra forma de proteção no Conteúdo;

• engenharia reversa ou alguma outra tentativa de 

obter os algoritmos, bancos de dados ou estruturas 

de dados do qual o Conteúdo é derivado; alterar ou 

remover qualquer aviso de direitos autorais ou 

legenda patenteada contida dentro ou no Conteúdo; 

ou

• usar o Conteúdo de qualquer forma que viole o 

Código de Ética da Planet Labs, disponível em 

https://www.planet.corniethics; 

• fornecer um aplicativo com marca branca ou marca 

recriada, ou outra solução técnica substancialmente 

semelhante que utilize um Produto Derivado a um 

terceiro;

• vender Produtos Derivados a um terceiro com O 

objetivo de revenda por meio de uma aplicação do 

terceiro;

• usar o Conteúdo, Produtos de Valor Agregado e 

Produtos Derivados para qualquer propósito não 

expressamente permitido de acordo com este 

Contrato;

• imprimir uma cópia física do Conteúdo para entrega 

ao cliente do assinante junto com um Produto 

derivado produzido de acordo com este Contrato.

5. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA

Para redistribuir o Conteúdo, PVAs ou Produtos

Derivados com objetivos comerciais ou qualquer outro

objetivo do permitido por este EULA, você deve

solicitar uma licença adicional conosco. Podemos

conceder uma licença permitindo o uso adicional

mediante a conclusão de uma otimizado de licença

para a qual as taxas apropriadas de licença foram

pagas (“Atualização de Licença"). A Atualização de

licença pertinente será anexada como uma emenda a

este EULA. A inclusão de Conteúdo ou imagem e

dados contidos no Conteúdo em qualquer produto para

revenda ou distribuição é considerada um trabalho de

valor agregado e não é permitida sob este EULA sem

adquirir a Atualização de licença necessária.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Conteúdo e os dados contidos no Conteúdo do de

nossa propriedade ou de nosso licenciador e do

protegidos pelas Leis do estado da Califórnia, nos

Estados Unidos, e leis internacionais aplicáveis,

tratados e convenções aplicáveis relacionados à

propriedade intelectual ou direitos de propriedade.

Nosso licenciador detém todos os direitos, títulos e

interesses de propriedade não concedidos sob este

EULA. A partir da data de aceitação deste EULA por

um dos meios listados acima, você aplicará todos os

esforços razoáveis para proteger o Conteúdo, ou

qualquer parte do Conteúdo, do uso, distribuição,

divulgação ou publicação não autorizados. Nós, ou

nosso licenciador, conservamos todos os direitos

sobre as marcas comerciais da Planet Labs.
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7. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

O Conteúdo inclui informações confidenciais de nosso

licenciador. Você na, alterará ou removerá qualquer

aviso de direitos autorais ou declarado patenteada

contida dentro ou sobre o Conteúdo, a menos que

acordado em contrário por nós. Além disso, você

imporá essa mesma obrigação a qualquer contratante

ou consultor que contratar.

8. GARANTIA LIMITADA

Garantimos que temos direitos suficientes no

Conteúdo para torná-lo disponível a você sob os

termos deste EULA.

Não garantimos a adequação do Conteúdo ou a adido

aos seus requisitos ou utilizado pretendida. Não

garantimos que o Conteúdo esteja isento de erros,

defeitos ou omissões, ou que a operação e uso do

Conteúdo esteiam ¡sentos de erros, ininterruptamente

ou que todas as não conformidades possam ser ou

serão corrigidas.

Exceto para a garantia limitada expressa acima,

renunciamos a todas as outras garantias de qualquer

tipo, expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, as

garantias implícitas de comercialização, aptidão para

utilização particular, não interferência, integração do

sistema e não violação. O conteúdo e qualquer

documentação associada são fornecidos "como estão".

Não garantimos que o Conteúdo atenda às suas

necessidades ou expectativas.

9. LIMITES DE RESPONSABILIDADE

Sujeitos à medida da lei aplicável que exige

responsabilidade, nãos nos responsabilizamos pelos

custos de bens ou serviços substitutos; perda de

lucros, perda de vendas, ou gastos com negócios:

investimentos ou outros comprometimentos de

negócios; cerda de boa fé; ou quaisquer danos

indiretos, incidentais, consequenciais ou punitivos que

surjam ou estejam relacionados a este EULA ou ao

uso de qualquer Conteúdo. Em nenhum caso nossa

responsabilidade agregada sob todas as

reivindicações relacionadas ao Conteúdo, ou que de

outra forma surjam desse EULA, excederá a quantia

total paga pelo Comprador ou Usuário Final para

acessar ou usar o Conteúdo.

Isentamo-nos de qualquer responsabilidade não

expressamente fornecia ao mencionado acima.

10. INDENIZAÇÃO

Você nos indenizará e a nossos licenciadores, e

nossos respectivos proprietários (ou deles), escritórios,

diretores, funcionários e agentes, de todas as perdas,

danos, ações, gastos ou honorários advocatícios

sustentados ou declarados contra nós que surjam ou

estejam conectados com (a) o seu uso do Conteúdo

para qualquer propósito; (b) a sua rescisão de

qualquer termo deste EULA; ou (c) qualquer dano de

propriedade ou lesão ou morte de qualquer pessoa

direta ou indiretamente causada por você.

Forneceremos a você o aviso de qualquer ação.

Teremos o direito de participar da defesa de qualquer

ação a seu custo.

11. CONFORMIDADE COM AS LEIS

O Conteúdo pode estar sujeito às leis e regulamentos

brasileiros, canadenses ou estadunidenses, incluindo

regulamentos de exportação e relacionados com

países embargados ou partes negadas. Você não

exportará, reexportará, importará ou transferirá

nenhum Conteúdo em violação das leis, brasileiras,

canadenses; estadunidenses ou outras leis aplicáveis,

seja direta ou indiretamente, e não auxiliará ou

facilitará outros em realizar nenhuma das ações

anteriormente mencionadas. Você reconhece sua

responsabilidade em estar de acordo com todas as leis

e regulamentos aplicáveis em conexão com o uso do

Conteúdo, incluindo, sem limitação, todas as leis de

exportação e importação.

12. PRAZO E RESCISÃO

Este EULA é válido pelo período definido na proposta

técnica e comercial, do qual este EULA faz parte.

Mediante nossa solicitação, você fornecerá garantias

justas a nós de que o uso do Conteúdo está de acordo

com este EULA. Podemos rescindir este EULA com

efeito imediato em aviso por escrito se você romper

qualquer termo deste EULA. Nesse caso, você não

poderá entrar com ação para recurso de restituição

das taxas pagas de licença. Se você usar qualquer

Conteúdo de forma não autorizada ou violar de outra

forma este EULA, podemos, por nossa opção,

selecionar qualquer uma ou mais das seguintes

soluções, além de qualquer solução prevista na lei:

• exigir a devolução do Conteúdo;

• proibir o uso do Conteúdo;
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• cobrar uma taxa apropriada de uso do Conteúdo; 

ou

• cobrar você por uma inspeção justa de custos de 

execução.

Mediante a rescisão, você excluirá todo o Conteúdo e

fornecerá evidência de sua exclusão para nós. Todas

as disposições deste EULA, que por sua natureza

contempla o desempenho após rescisão, subsistirão à

rescisão deste EULA.

13. LEI APLICÁVEL E LOCAL

Este Contrato será regido pelas leis brasileiras. O foro 

exclusivo e local para qualquer ação legal que surja 

deste EULA será a de São Paulo, Brasil. Uma violação 

material deste EULA que afete adversamente nossos 

direitos patenteados pode causar danos irreparáveis 

para nós, ao qual uma apelação na lei seria 

inadequada; teremos direito à medida preventiva além 

de qualquer solução que podemos ter mediante este 

EULA ou na lei.

14. EULA COMPLETO E VINCULATÓRIO

Sujeito a quaisquer termos específicos de uma ordem

para incorporação de Conteúdo deste EULA, ele

constitui o entendimento total e exclusivo entre as

Partes relacionadas ao seu assunto. Ele substitui todas

as representações anteriores e contemporâneas,

correspondência, propostas Ou contratos de

licenciamento, sejam orais ou por escrito. Se qualquer

disposição for determinada como sendo inválida ou

inaplicável, as disposições restantes deste EIRA

continuarão a ser vades e aplicáveis. Nossa

incapacidade de fazer cumprir qualquer uma dai

disposições neste EULA não constituirá uma renúncia

de nossos direitos a tal.

Revisão: 1º de Junho de 2017
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