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CONTRATO SERVIÇOS CLOUD
Anexo: Termos do Site AWS

Última atualização dos termos AWS: 23 de dezembro de 2011

Bem-vindo ao site de Amazon Web Services (o "Site AWS"). A Amazon Web Services LLC
e/ou suas afiliadas ("AWS") disponibilizam os serviços do Site AWS sujeito aos seguintes
termos de uso ("Termos do Site"). Ao visitar o Site AWS, você, ora também designado
como "usuário", aceita estes Termos do Site. Por favor, leia-os com atenção. Além destes
Termos, ao usar qualquer dos serviços, conteúdos ou outros materiais da AWS atuais ou
futuros você também estará sujeito aos termos do Contrato da AWS com o Cliente ou de
um outro contrato que então reger o uso que você fará de nossos serviços (o "Contrato").
PRIVACIDADE
Por favor, analise nossa Notificação de Privacidade para familiarizar-se com as práticas que
adotamos, porque ela também se aplica às suas visitas ao Site AWS.
COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS
Ao visitar o Site AWS ou enviar-nos e-mails, o usuário comunica-se eletronicamente
connosco e nos dá o seu consentimento para receber os nossos comunicados
eletronicamente. Nossa comunicação com o usuário será realizada por correio eletrônico ou
pela publicação de avisos no próprio Site AWS. O usuário reconhece que todos os
contratos, avisos, divulgações e outros comunicados fornecidos eletronicamente pela AWS
atendem qualquer requisito legal no sentido de que tais comunicações sejam formuladas
por escrito.
DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo incluído no Site AWS – como textos, gráficos, logotipos, ícones de botão,
imagens, clipes de áudio, downloads digitais, compilação de dados e software – é de
propriedade da AWS ou de seus respectivos fornecedores e está protegido pelas leis dos
Estados Unidos e leis internacionais sobre direitos autorais. A compilação de todo o
conteúdo do Site AWS é de exclusiva propriedade da AWS e está protegida pelas leis dos
Estados
Unidos
e
leis
internacionais
sobre
direitos
autorais.
Todos
os
programas software usados no Site AWS são de propriedade da AWS ou de seus
respectivos fornecedores de software e estão protegidos pelas leis dos Estados Unidos e
leis internacionais sobre direitos autorais.
MARCAS COMERCIAIS
"Amazon Web Services", "AWS", "Amazon EC2", "EC2", "Amazon Elastic Compute Cloud",
"Amazon Virtual Private Cloud", "Amazon VPC", "Amazon SimpleDB", "SimpleDB", "Amazon
S3", "Amazon Simple Storage Service", "Amazon CloudFront", "CloudFront", "Amazon SQS",
"SQS", "Amazon Simple Queue Service", "Amazon Simple Email Service", "Amazon Elastic
Beanstalk", "Amazon Simple Notification Service", "Amazon Route 53", "Amazon RDS",
"Amazon Relational Database", "Amazon CloudWatch", "AWS Premium Support", "AWS
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Import/Export", "Amazon FPS", "Amazon Flexible Payments Service", "Amazon DevPay",
"DevPay", "Amazon Mechanical Turk", "Mechanical Turk", "Alexa Web Search", "Alexa Web
Information Service", "Alexa Top Sites", "Alexa Site Thumbnail", "Amazon FWS", "Amazon
Fulfillment Web Service", "Amazon Associates Web Service" e demais gráficos, logotipos,
cabeçalhos de página, ícones de botão, nomes de serviços são marcas comerciais, marcas
registradas ou apresentações comerciais da AWS nos Estados Unidos e/ou em outros
países. As marcas e apresentações comerciais da AWS não podem ser usadas com
qualquer produto ou serviço que não seja da AWS, de nenhuma forma que represente
probabilidade de causar confusão entre os clientes da AWS, ou que deprecie ou
desacredite a AWS. Todas as demais marcas comerciais que não são de propriedade da
AWS que aparecem no Site pertencem a seus respectivos proprietários, os quais poderão
ou não estar afiliados ou coligados à AWS ou ser patrocinados pela AWS.
PATENTES
Uma ou mais de uma das patentes de propriedade de Amazon.com, Inc. ou das afiliadas
desta poderão se aplicar ao Site AWS e aos atributos e serviços acessíveis por meio do Site
AWS. Segmentos do Site AWS podem funcionar sob licença de uma ou mais de uma das
patentes. Clique aqui para visualizar uma lista não abrangente das patentes da Amazon e
de patentes obtidas sob licença aplicadas ao Site.
LICENÇA E ACESSO AO SITE
A AWS concede ao usuário uma licença de âmbito limitado para acessar e fazer uso
pessoal do Site AWS, sem baixar o Site ou qualquer segmento dele (exceto como páginas
em cache) ou sem modificá-los exceto mediante expresso consentimento por escrito da
AWS. Esta licença não inclui o que segue: revenda ou uso comercial do Site AWS e de seu
conteúdo; usos derivativos do Site AWS ou de seu conteúdo; baixa [downloading] ou cópia
de informações sobre contas de usuários; ou uso de mineração de dados, de robôs ou de
ferramentas semelhantes para a captação e extração de dados. Salvo especificação em
contrário da AWS mediante licença fornecida separadamente, o direito de uso de qualquer
software, dado, documento ou outro material que usuário acessar ou baixar por meio do
Site AWS está sujeito a estes Termos do Site ou, caso o usuário mantenha uma conta junto
à AWS, sujeito ao respectivo Contrato.
O Site AWS ou qualquer segmento dele não poderá ser reproduzido, duplicado, copiado,
vendido, revendido, visitado ou explorado de outro modo com qualquer finalidade
comercial sem o expresso consentimento por escrito da AWS. Não é permitido ao usuário
enquadrar ou utilizar técnicas de enquadramento para anexar qualquer marca comercial,
logotipo ou outras informações exclusivas (como imagens, texto, leiaute ou formato de
páginas) da AWS sem o expresso consentimento por escrito desta. Também não lhe é
permitido usar quaisquer meta tags(identificadores de documentos em HTML) ou outro
tipo de "texto oculto" utilizando o nome ou as marcas comerciais da AWS sem o expresso
consentimento por escrito desta. O uso não autorizado resulta na suspensão da permissão
ou licença concedida pela AWS. A AWS concede ao usuário direito restrito, revogável e
não exclusivo para criar um hyperlink com a página inicial do Site AWS contanto que
o link não retrate a AWS ou seus respectivos produtos ou serviços em matéria falsa,
enganadora ou depreciativa ou, de outro modo, em matéria ofensiva de outra. Não é
permitido ao usuário usar qualquer logotipo ou outros gráficos ou marcas comerciais da
AWS como parte do mencionado link sem a expressa permissão por escrito da AWS.
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A CONTA DO USUÁRIO
Ao usar o Site AWS, o usuário se torna responsável por manter o sigilo da sua conta e da
sua senha junto à AWS e por restringir o acesso a seu computador bem como aceita a
responsabilidade por todas as atividades que ocorram ao abrigo da sua conta ou senha. A
AWS reserva-se o direito de recusar serviços, encerrar contas, retirar ou editar o conteúdo
do site a seu exclusivo critério.
REVISÕES, COMENTÁRIOS, COMUNICAÇÕES E OUTROS CONTEÚDOS
Permite-se aos visitantes publicar revisões, comentários e outros tipos de conteúdo bem
como apresentar sugestões, ideias, comentários, perguntas ou outras informações desde
que esse conteúdo não seja ilegal, obsceno, ameaçador, difamatório, invasor da
privacidade, infrator de direitos de propriedade intelectual ou, de outro modo, lesivo a
terceiros ou condenável, e que não contenha vírus de software nem consista em campanha
política, aliciamento comercial, cartas em corrente, postagem em massa ou qualquer tipo
de "spam" [mensagem não solicitada]. Não é permitido ao usuário utilizar um endereço
eletrônico falso, personificar alguma entidade física ou jurídica ou oferecer informação
enganosa sobre a origem de um cartão ou de qualquer outro conteúdo.
A AWS reserva-se o direito (não tendo, porém, a obrigação) de retirar ou editar o referido
conteúdo ou analisá-lo regularmente. Ao publicar algum conteúdo ou apresentar algum
material, o usuário concede à AWS, de modo não exclusivo, gratuito, perpétuo, irrevogável
e plenamente sujeito a sublicenciamento, o direito de usar, reproduzir, modificar, adaptar,
publicar, traduzir o referido conteúdo, criar trabalhos dele derivados, distribuí-lo e exibi-lo
em âmbito mundial e em qualquer meio de comunicação. O usuário concede e sublicencia à
AWS o direito de usar o nome que ele, usuário, fornecer em relação ao referido conteúdo
se a AWS optar por assim usar o nome fornecido.
O usuário ou terceiros podem obter permissão para enviar [upload] determinados tipos de
software (inclusive imagens de máquina), dados, texto, áudio, vídeo, imagens ou outro tipo
de conteúdo ("Conteúdo de Terceiro") a áreas comunitárias do Site AWS. O usuário
reconhece, neste caso, (a) que a AWS não testou nem filtrou nenhum o Conteúdo de
Terceiro, (b) que está usando o Conteúdo de Terceiro a seu próprio e exclusivo risco, e (c)
que o Conteúdo de Terceiro pode estar sujeito a termos de licenciamento estabelecidos
separadamente conforme determinação da pessoa que o publicar.
O usuário declara e garante que detém ou que controla de outra forma todos os direitos
inerentes ao conteúdo publicado, inclusive os relativos a qualquer Conteúdo de Terceiro
que ele publicar; que o conteúdo é exato; que o uso do conteúdo fornecido por ele não
transgride esta política nem causará dano a nenhuma pessoa física ou jurídica; e que ele
indemnizará a AWS em relação a todas as reivindicações relacionadas ao conteúdo por ele
fornecido. A AWS tem o direito – mas não a obrigação – de monitorar e editar ou retirar
qualquer atividade ou conteúdo do Site. A AWS não assume nenhuma responsabilidade ou
passivo relativo a qualquer conteúdo publicado pelo usuário ou por terceiro.
RECLAMAÇÕES RELATIVAS A DIREITO AUTORAL
A AWS respeita a propriedade intelectual alheia. Se o usuário acreditar que seu trabalho foi
copiado de qualquer forma que constitua infração de direito autoral, recomenda-se que ele
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consulte nosso segmento sobre Notificação e Procedimento para Reivindicações por
Infringência de Direito Autoral.
ISENÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE

POR

GARANTIAS

E

LIMITAÇÃO

DE

O SITE AWS E A TOTALIDADE DAS INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, MATERIAIS,
PRODUTOS (INCLUSIVE SOFTWARE) E SERVIÇOS INCLUÍDOS OU DISPONIBILIZADOS
DE OUTRO MODO AO USUÁRIO POR MEIO DESTE SITE SÃO FORNECIDOS PELA AWS
NO "ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E À BASE DE SUA "DISPONIBILIDADE ATUAL",
SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO NO CONTRATO. A AWS NÃO PRESTA
DECLARAÇÕES OU GARANTIAS DE NENHUMA ESPÉCIE, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
QUANTO AO FUNCIONAMENTO DESTE SITE OU QUANTO ÀS INFORMAÇÕES,
CONTEÚDO, MATERIAIS, PRODUTOS (INCLUSIVE SOFTWARE) OU SERVIÇOS INCLUÍDOS
OU DISPONIBILIZADOS DE OUTRO MODO AO USUÁRIO POR MEIO DO SITE AWS,
SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO POR ESCRITO. O USUÁRIO EXPRESSAMENTE
CONCORDA QUE O USO QUE FIZER DESTE SITE SERÁ A SEU PRÓPRIO E EXCLUSIVO
RISCO. NA MAIS AMPLA MEDIDA FACULTADA POR LEI, A AWS ISENTA-SE DE
RESPONSABILIDADE POR TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E
ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A AWS NÃO GARANTE QUE ESTE SITE,
AS INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, MATERIAIS, PRODUTOS (INCLUSIVE SOFTWARE) OU
SERVIÇOS INCLUÍDOS OU DISPONIBILIZADOS DE OUTRO MODO AO USUÁRIO POR
MEIO DO SITE AWS, DOS SERVIDORES DO SITE OU DE E-MAILS ENVIADOS A PARTIR
DA AWS SEJAM ISENTOS DE VÍRUS OU DE OUTROS COMPONENTES DANOSOS.
A AWS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS DE NENHUMA ESPÉCIE DECORRENTES
DO USO DO SITE AWS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO, CONTEÚDO, MATERIAL,
PRODUTO (INCLUSIVE SOFTWARE) OU SERVIÇO INCLUÍDO OU DISPONIBILIZADO DE
OUTRO MODO AO USUÁRIO POR MEIO DO SITE AWS, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS,
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, IMPREVISTOS, PUNITIVOS E EMERGENTES, SALVO
ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO INCLUSA NO CONTRATO. AS LEIS DE DETERMINADOS
ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES EM RELAÇÃO A GARANTIAS IMPLÍCITAS NEM A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DETERMINADOS DANOS. SE ESTAS LEIS SE APLICAREM
AO USUÁRIO, A TOTALIDADE OU ALGUMAS DAS ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE,
DAS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA CITADAS TALVEZ NÃO SE APLIQUEM A ELE,
QUE, ASSIM, PODERÁ TER DIREITOS ADICIONAIS.
LEI DE REGÊNCIA
Ao visitar o Site AWS, o usuário concorda com as leis do estado de Washington, sem
considerar os princípios de conflito de leis, regerão estes Termos do Site e as controvérsias
de qualquer natureza que possam ocorrer entre ele e a AWS.

LITÍGIOS E RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação ou litígio relacionado de alguma forma à visita de um usuário ao Site
AWS ou aos serviços fornecidos pela AWS ou por meio do Site AWS, litígio este em que o
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total reivindicado como reparação em favor de uma ou mais de uma das partes for superior
a US$7.500, será julgado e decidido por foro estadual ou federal de King County,
Washington, aceitando o usuário, desde já, a jurisdição exclusiva e local desse foro.
POLÍTICAS DO SITE, MODIFICAÇÕES E DIVISIBILIDADE
Recomendamos que o usuário conheça os restantes procedimentos da AWS, que constam
no respectivo Site, uma vez que as visitas feitas pelo usuário ao Site AWS também são
regidas por esses outros procedimentos. Reservamo-nos o direito de introduzir mudanças
no Site, nas políticas e procedimentos e nestes Termos do Site a qualquer momento. Se
qualquer das condições contidas nestes Termos do Site for considerada inválida, sem efeito
ou inexequível por qualquer razão, a referida condição será considerada divisível e não
afetará a validade e exequibilidade das demais condições.
CONTATOS AMAZON
Amazon Web Services LLC
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com
NOTIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO PARA REIVINDICAÇÕES POR INFRINGÊNCIA DE
DIREITO AUTORAL
Se o usuário acreditar que seu trabalho foi copiado de alguma forma que constitua
infringência de direito autoral, ele deve fornecer por escrito a nosso agente de direitos
autorais as informações especificadas a seguir. Este procedimento tem por finalidade
exclusiva notificar a AWS sobre a infringência do direito autoral inerente ao material de
propriedade do usuário.
•
•
•
•
•
•

Assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a atuar em nome do
proprietário do direito autoral;
Descrição do trabalho cujo direito autoral o usuário afirma ter sido infringido;
Descrição sobre onde, dentro do Site, se localiza o material que o usuário afirma
estar infringindo seu direito autoral;
Endereço, número de telefone e endereço eletrônico do usuário;
Declaração do usuário no sentido de que ele, de boa-fé, acredita que o uso em
controvérsia não está autorizado pelo proprietário, agente ou lei de direito autoral;
Declaração do usuário, feita sob pena de perjúrio, no sentido de que as informações
acima e constantes da notificação são fiéis e que ele é o proprietário do direito
autoral ou a pessoa autorizada para atuar em nome do proprietário do direito
autoral em questão.
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O Agente de Direitos Autorais da AWS para efeito de notificação de infringência de direitos
pode ser contatado conforme segue:
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108
Telefone: (206) 266-4064
Fax: (206) 266-7010
E-mail: copyright@amazon.com

Morada para envio de correspondência:
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
PO Box 81226
Seattle, WA 98108
USA

https://aws.amazon.com/pt/terms/
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