
Termo de Licença Freeware - Sistema Palavras Indígenas 

 
O Projeto e sistema on-line “Palavras Indígenas” e seus serviços (Sistema para Catalogar Palavras 

Indígenas - SICAPI) não necessitam de pagamento de taxa de licença para uso. O criador e dono dos direitos 

autorais e licenciador do sistema bem como a equipe do sistema estão indicados na aba Sobre o Projeto - 

Equipe do Projeto “Palavras Indígenas”. Esta licença freeware é um contrato legal obrigacional entre o 

indivíduo (você) que acessa e ou se cadastra no sistema e o licenciador. 

 

ESTE SISTEMA É DE DIREITOS AUTORAIS E O DONO DOS DIREITOS AUTORAIS 

REINVINDICA QUALQUER DIREITO EXCLUSIVO PARA TAL SISTEMA EXCETO NO QUE FOR 

LICENCIADO PARA OS USUÁRIOS DE ACORDO COM ESTE DOCUMENTO E SUJEITO À 

ESTRITA OBEDÍENCIA AOS TERMOS DESTA LICENÇA DE FREEWARE. 

 

Embora uma taxa de licença não seja paga para o uso do tal Freeware, isso não quer dizer que não há 

condições para o seu uso. Como uma condição para conceder a você uma licença para usar o sistema 

Freeware, disponível neste site, você deve estar ciente de ter lido, entendido e aceitado todos os seguintes 

termos e condições. 

 
Termos e Condições 

 
1 – USO GERAL – está é uma licença concedida não exclusiva para utilizar este Sistema on-line 

por um período ilimitado de tempo desde que obedecida todos os termos e condições desta 

licença. A licença do Sistema é fornecida gratuitamente para uso pessoal, institucional e ou 

governamental sem fins lucrativos, dúvidas e ou solicitações para outro uso deve ser solicitado 

através da aba Contato no sistema ou e-mail palavrasindigenas@gmail.com 

2 - O Sistema pode ser usado pelo licenciado para qualquer finalidade legal em qualquer número 

de computadores e smartphones de propriedade, alugados ou controlados pelo licenciado. 

3 - O licenciado não terá nenhum direito de propriedade no e para o Sistema. O licenciado 

reconhece o licenciante e concorda que ele retém todos os direitos autorais e outros direitos de 

propriedade no e para o Sistema. 

4 - ISENÇÃO DE GARANTIA. O Sistema é fornecido "COMO ESTÁ", sem qualquer tipo de 

garantia, sem limitação, incluindo garantias de comercialização e aptidão para proprietários de 

propósito e não-violação. Limitação de responsabilidade - licenciante não é responsável por 

quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais, ou consequentes de qualquer natureza. 

5 - O sistema não prevê direitos autorais e lucros sobre as palavras inseridas pelos participantes. 

Tais informações integrarão o banco de dados da plataforma, sendo de seu domínio para uso e 

divulgação.  

6 – Não é permitido incluir este sistema em produtos comerciais, tão pouco realizar engenharia 

reversa, modifica-lo, copiá-lo, redistribuí-lo, aluga-lo e ou vendê-lo sem autorização prévia. 

 
A violação de quaisquer destes termos implicará na revogação automática e sem aviso prévio desta licença. 
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