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Os seguintes Termos do Produto aplicam-se aos Produtos e Serviços da AWS que você usa ou 
adquire da AWS Elemental ou de terceiros. Em caso de conflito entre as disposições destes 
Termos do Produto e as disposições dos Termos de Serviço do Software e dos Aparelhos da 
AWS Elemental ou outro contrato que regule sua aquisição e/ou seu uso dos Produtos e 
Serviços da AWS Elemental (o “Contrato”), aplicam-se as disposições desses Termos do 
Produto, mas somente na extensão do conflito. Os termos em letras maiúsculas aqui 
empregados, mas não definidos, terão os significados conforme estabelecidos no Contrato. 
 

1. Termos Universais de Produtos (aplicáveis a todos os produtos) 

1.1 Se você ou outra pessoa integrarem ou interagirem um produto ou serviço de 
terceiros com um Produto da AWS Elemental, ou o sistema operacional for 
modificado em qualquer dispositivo executando o software da AWS Elemental sem 
a aprovação prévia por escrito da AWS Elemental, a AWS Elemental não será 
responsável por qualquer problema de desempenho ou operacional causado por 
tais modificações ao seu sistema operacional ou produto ou serviço de terceiros, e 
a AWS Elemental poderá interromper a prestação de assistência e o serviço 
oferecido pela garantia. Salvo disposição contrária estabelecida em um Plano de 
Serviço ou Adendo, a AWS Elemental não oferece nenhum serviço de 
configuração, assistência, testes ou manutenção relacionado a produtos ou 
serviços de terceiros.  

 
1.2 Sujeito à disponibilidade, você pode ter a opção de receber Serviços 
específicos em um local designado. Para determinar se os Serviços adquiridos são 
elegíveis para prestação no local e estão disponíveis na sua jurisdição, entre em 
contato conosco em https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-
Software-ContactUs.html. Não teremos nenhuma obrigação e não seremos 
responsáveis por qualquer falha ou incapacidade de prestar os Serviços adquiridos 
no local ou, se tivermos, de prestá-los fora das jurisdições autorizadas. Você tem a 
obrigação de garantir que os Serviços no local estejam disponíveis na sua 
jurisdição, antes da aquisição dos Serviços. Além disso, reservamo-nos no direito 
de interromper a prestação dos Serviços no local por completo e/ou em jurisdições 
onde esses Serviços foram prestados anteriormente, conforme determinado a 
critério exclusivo da AWS Elemental, sem implicar responsabilidade. 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
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1.3 Você só poderá revender os Produtos e Serviços da AWS Elemental caso 
tenha aderido ao nosso programa de revendedores, que pode ser consultado em 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. 
O programa de revendedores é regido por um contrato que difere dos Termos de 
Serviço de Aparelhos e Software da AWS Elemental. Os produtos que você 
comprar para revenda também estarão sujeitos aos respectivos Termos do Produto 
nesta página.  

1.4 Nós ou nossas Afiliadas podemos fornecer a você amostras de código, 
software de teste, provas de conceito ou tecnologia similar associados aos 
Produtos e Serviços da AWS Elemental ou via site da AWS Elemental (inclusive 
quaisquer dos anteriores que sejam fornecidos pelo nosso pessoal) (“Software de 
Teste”). Para os fins do Contrato, Software de Teste não é considerado “Produto”. 

O Software de Teste é licenciado nos termos da Seção 1.4 dos Termos do Produto 
e não é licenciado nos termos do EULA. Concedemos a você uma licença limitada, 
revogável, não exclusiva, não sublicenciável e intransferível para copiar e usar o 
Software de Teste somente com relação ao uso permitido dos Produtos e Serviços 
da AWS Elemental. Salvo conforme dispõe esta Seção 1.4, nós, nossas afiliadas 
ou licenciadores não cedemos a você nenhum direito sobre o Software de Teste, 
inclusive direitos de propriedade intelectual relacionados. Alguns Softwares de 
Teste podem ser fornecidos a você nos termos de uma licença específica, como, 
por exemplo, uma licença de código aberto. Em caso de conflito entre a Seção 1.4 
dos Termos do Produto e a licença específica, a licença específica prevalecerá. 
Quando da rescisão de seu Contrato conosco, poderemos instruí-lo a devolver ou 
destruir o Software de Teste em sua posse. O Software de Teste é fornecido como 
está e não tem suporte da AWS Elemental ou de suas Afiliadas. 

1.5 O AWS Elemental cumpre os regulamentos de responsabilidade estendida do 
produtor (Extended Producer Responsibility, EPR) em diversos países. Mais 
informações, inclusive instruções de devolução e números de registro específicos 
do país, estão disponíveis aqui. 

2. Serviços de Suporte. Você poderá requerer serviços de suporte e manutenção para o 
Software e os Aparelhos da AWS Elemental (“Serviços de Suporte”). A AWS Elemental 
oferecerá Serviços de Suporte, conforme estabelecido no Plano de Serviços da AWS Elemental, 
disponível em https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan (e 
qualquer sucessor ou locais relacionados designados por nós), conforme possam ser atualizados 
por nós periodicamente (o “Plano de Serviço”). Seu Pedido indicará como a AWS Elemental 
emitirá a fatura em relação à compra dos Serviços de Suporte. 

 
 

3. Gestão de Eventos de Mídia da AWS Elemental  
 

3.1 Os Serviços de Gestão de Eventos de Mídia (Media Event Management, “MEM”) da AWS 
Elemental são Serviços de prontidão para operações de vídeo e suporte a eventos que o ajudam 

https://d1.awsstatic.com/AWS_Elemental_docs/AWS_Elemental_European_Union_Waste_Recycling_Program_Information.pdf


a usar os Produtos da AWS Elemental e os Serviços de Mídia da AWS para fluxos de trabalho 
de vídeo, conforme descrito na Documentação atualmente disponível em 
https://aws.amazon.com/media-services/recursos/mem/. Prestaremos Serviços de MEM em 
materiais, de acordo com a Documentação de Serviços MEM (incluindo o Resumo do 
compromisso MEM). 

3.2 Seu Pedido por Serviços de MEM exibirá as cobranças aplicáveis. Enviaremos a você uma 
fatura de cobrança após a conclusão do seu Evento (conforme estabelecido no respectivo 
Pedido). Você deverá pagar todos os valores constantes na fatura conforme o Contrato. Os 
pagamentos pelos Serviços de MEM não são reembolsáveis. As cobranças pelos Serviços de 
MEM são acrescidas às taxas aplicáveis por outros Serviços ou cobranças por Produtos. Para 
dirimir dúvidas, seu acesso e uso dos Serviços da AWS são regidos pelo seu Contrato com a 
AWS.  

3.3 Os Serviços de MEM são oferecidos remotamente. Você pode como opção o recebimento 
de alguns dos Serviços no local do Evento presencialmente, sujeito à disponibilidade em 
jurisdições fora dos Estados Unidos. Para determinar se os Serviços presenciais estão 
disponíveis na sua jurisdição, entre em contato conosco em https://pages.awscloud.com/AWS-
Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. É sua obrigação verificar se os Serviços de 
MEM presenciais estão disponíveis no local desejado, anteriormente à compra. Além disso, 
reservamo-nos no direito de interromper o oferecimento dos Serviços de MEM presenciais em 
jurisdições onde esses Serviços foram oferecidos anteriormente, a nosso critério e sem implicar 
responsabilidade. 

3.4 A fim de fornecer o MEM a você, poderemos solicitar que você instale atualizações de 
Software AWS Elemental específicas e/ou nos forneça acesso imediato e razoável aos seus 
Produtos AWS Elemental. Você é o único responsável por implementar as recomendações que 
fornecemos. Você reconhece que não oferecemos consultoria sobre segurança, risco, 
governança, conformidade legal ou regulamentar. Você é responsável por fazer sua própria 
avaliação de conformidade legal ou regulamentar e se o uso dos Serviços de MEM atende a 
esses requisitos. Não somos responsáveis por nenhuma instalação, configuração, 
administração, desempenho, operação, erro, resolução de falha ou defeito ou outro suporte e 
manutenção de quaisquer Produtos da AWS Elemental, Serviços da AWS ou produtos de 
terceiros (ou qualquer combinação dos itens mencionados).  

 

4. Serviços Avançados de Suporte em Vídeo da AWS Elemental 
 

4.1 Os Serviços Avançados de Suporte em Vídeo da AWS Elemental (AWS Elemental 
Advanced Video Support Services, AVSS) devem ser solicitados, pelo menos, 90 (noventa) dias 
antes da data do primeiro evento (conforme descrito no sumário de compromisso AVSS). 
Emitiremos faturas anualmente e com antecedência, referentes à sua compra de AVSS. Os 
pagamentos por AVSS não são reembolsáveis. As cobranças por AVSS são adicionais a 
eventuais taxas aplicáveis a outros Serviços ou encargos por Produtos. Para dirimir dúvidas, o 
seu acesso e uso dos Serviços da AWS são regidos pelo seu Contrato celebrado com a AWS.  
 

https://aws.amazon.com/media-services/recursos/mem/
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
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4.2 Para fornecer o AVSS, poderemos solicitar que você implemente atualizações específicas 
ao Software da AWS Elemental e/ou nos forneça acesso rápido e suficiente aos seus produtos 
da AWS Elemental. 

 
4.3 Esta Seção 4.3 incorpora por referência as Seções 1.2, 1.4 a 1.8 e 1.11 do Plano de Serviço 
da AWS Elemental, que se aplicará ao seu uso do AVSS. 

 
4.4 A AWS Elemental reserva-se o direito de cobrar por serviços de suporte realizados fora do 
escopo do sumário de compromisso AVSS, como Serviços Profissionais. 

 

5. AWS Elemental Link  
 

5.1 “AWS Elemental Link” refere-se aos Produtos da AWS Elemental de nome igual ou 
semelhante descritos na Documentação disponível no site da AWS Elemental.  
 
5.2 O AWS Elemental Link não está disponível para envio em determinadas jurisdições. Se 
disponível na sua jurisdição, o AWS Elemental Link é entregue “EXW” (Incoterms 2020). Você 
será o importador do registro e obterá quaisquer licenças ou outras autorizações necessárias 
para o envio do AWS Elemental Link da Origem da remessa até o respectivo destino. Não 
garantimos que as certificações que mantemos para AWS Elemental Links atendam a todas as 
leis aplicáveis em qualquer jurisdição específica. 
 
5.3 O uso do AWS Elemental Link exige acesso aos Serviços da AWS. Você terá de se registrar 
e usar uma Conta da AWS e o uso dos Serviços da AWS associados ao AWS Elemental Link 
será regido pelo Contrato da AWS. Se você adquirir um AWS Elemental Link de um varejista 
autorizado, as instruções sobre como configurar o AWS Elemental Link com a sua conta da AWS 
são apresentadas no Guia de Início Rápido que acompanha a embalagem. Os Serviços da AWS 
podem estar indisponíveis ou variar, a depender da sua jurisdição. Você é o único responsável 
por confirmar a disponibilidade na sua jurisdição, antes da compra do AWS Elemental Link.  
 
5.4 Poderemos lançar atualizações, patches, correções de bugs ou outras manutenções ao 
Software (“Manutenção”) periodicamente. Concordamos em fazer o possível para fornecer a 
você um aviso prévio sobre qualquer Manutenção programada (salvo no caso de Manutenção de 
emergência) e você concorda em fazer o possível para cumprir as exigências de Manutenção 
notificadas por nós.  
 
5.5 Os Aparelhos do AWS Elemental Link podem vir com uma garantia limitada de hardware, 
conforme disposta em https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-
link/ (e qualquer local sucessor ou relacionado designado por nós), conforme atualização 
periódica. Qualquer Plano de Serviço adquirido para os Produtos da AWS Elemental não inclui 
cobertura para o AWS Elemental Link. 
 
5.6 Um AWS Elemental Link pode fornecer a nós ou nossas afiliadas informações de 
desempenho e dados de registro referentes ao uso do Aparelho e sua interação com os Serviços 
da AWS. Esses registros podem estar associados à ID da sua Conta AWS e nós e nossas 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/
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afiliadas poderemos usar essas métricas para melhorar, manter e fornecer produtos, suporte e 
outros serviços. Essas informações serão tratadas e processadas de acordo com a Política de 
Privacidade e o Contrato da AWS, e podem ser armazenadas em servidores fora do seu país de 
domicílio. 
 
5.7 Os AWS Elemental Links podem estar disponíveis para compra a partir de determinados 
revendedores autorizados (“Distribuidor Autorizado”). Para assegurar que o AWS Elemental Link 
que você comprar de um Distribuidor Autorizado chegue configurado para a sua Conta AWS, o 
Distribuidor Autorizado nos fornece o DeviceID para o Aparelho, seu ID de Conta AWS e a 
região AWS relevante para os Serviços AWS que você usará em relação ao Aparelho. Usamos 
essas informações para reconfigurar remotamente o dispositivo da Conta AWS do Distribuidor 
Autorizado para a sua Conta AWS 

 
6.  Produtos beta  

 
6.1. Esta Seção 6.1 descreve os termos e condições adicionais segundo os quais 
você pode acessar e usar certos produtos disponibilizados a você pela AWS 
Elemental identificados em um Pedido como ainda não disponíveis comercialmente, 
inclusive qualquer produto rotulado ou identificado como “beta”, “prévia”, “pré-
lançamento” ou “experimental” (os “Produtos beta”). 
 
6.2 O seu direito de usar Produtos beta inicia mediante o recebimento no Destino 
(conforme definido abaixo) e continua por 60 (sessenta) dias, salvo disposição 
contrária acordada entre as partes, por escrito (o “Período beta”). Sujeito à sua 
conformidade com o Contrato, a utilização dos Produtos beta durante o Período 
beta será gratuita. Você também tem a obrigação de cumprir todos os termos 
aplicáveis a qualquer Produto beta conforme publicado nos Termos do Produto, nos 
Termos de Serviço do Software e dos Aparelhos da AWS Elemental e conforme 
disponibilizado de outra forma a você, como parte de um Pedido. 
 
6.3. Por este ato, conferimos a você uma licença e um direito limitados, 
intransferíveis, não-atribuíveis, não-exclusivos e revogáveis para utilizar os 
Produtos beta ao longo da duração do Período beta e exclusivamente para 
propósitos de testes, verificação ou avaliação e apenas para finalidades que não 
sejam de produção ou comerciais. Você não fará qualquer uma das ações a seguir, 
nem permitirá que qualquer outra parte as faça: (i) vender, alugar, licenciar, 
emprestar ou transferir de outra forma os Produtos beta a terceiros; (ii) fazer 
engenharia reversa, decompilar ou desmontar os Produtos beta; (iii) remover 
quaisquer avisos ou rótulos exclusivos dos Produtos beta; (iv) analisar, usar ou 
acessar de outra forma os Produtos beta para construir um produto ou serviço 
semelhante ou concorrente ou para copiar os respectivos recursos ou 
funcionalidade; (v) analisar ou usar o Produto beta para qualquer estudo de 
benchmarking ou outros propósitos concorrentes; ou (vi) baixar ou adicionar 
qualquer aplicativo de software de terceiros a um Produto beta. 
 



6.4 Os Produtos beta serão entregues “EXW” (Incoterms 2020), sendo 
disponibilizados para transporte em nosso ponto de remessa nos Estados Unidos (a 
“Origem de remessa”). Você concorda que os Produtos beta podem não estar 
disponíveis para remessa mediante envio do Pedido e que nenhuma 
responsabilidade será imputada a nós por qualquer atraso na remessa de um 
Produto beta. Você nos autoriza a selecionar a transportadora para transportar o 
Produto beta da Origem de remessa até você, no(s) local(is) especificado(s) por 
você no Pedido, por nossa conta (“Destino”). Conforme aplicável, (i) você concorda 
em nos fornecer todas as informações necessárias para permitir que a 
transportadora realize a remessa até o Destino, (ii) se o Destino for fora dos 
Estados Unidos da América, providenciaremos a entrega de Aparelhos beta ao seu 
Destino nos termos da Caderneta de Admissão Temporária (ATA Carnet) ou outro 
esquema de importação temporário isento de imposto sobre valor agregado 
disponível em sua jurisdição (“Autorização de caderneta”), (iii) você será o 
importador do registro da remessa dos Produtos beta no Destino e será responsável 
pelo pagamento de qualquer imposto sobre valor agregado, imposto sobre serviços, 
GST [Goods and Service Tax (Imposto sobre bens e serviços)], impostos sobre 
consumo, impostos sobre vendas e transações e imposto sobre receita bruta ou 
outros impostos associados à importação e (iv) você será responsável por cumprir 
todas as leis vigentes referentes ao controle de importação, reimportação, 
exportação e reexportação, inclusive pela obrigatoriedade de obtenção das licenças 
aplicáveis ou de outras autorizações necessárias para o envio dos Produtos do local 
de Origem da remessa até o Destino. Você confirma e concorda que a Autorização 
de caderneta proíbe o uso dos Produtos beta para qualquer outra finalidade além de 
testes, verificação ou avaliação e que você será exclusivamente responsável (e vai 
defender, indenizar e isentar a AWS Elemental e nossas afiliadas contra) qualquer 
violação dos termos e condições de uma Autorização de caderneta, nos termos da 
lei aplicável da sua jurisdição. 
 
6.5 Você concorda que (i) será exclusivamente responsável pela instalação e uso 
dos Produtos beta, (ii) será responsável por qualquer perda ou dano aos Produtos 
beta desde o momento em que os Produtos beta forem entregues a você até o 
momento em que os Produtos beta nos forem devolvidos de acordo com a Seção 
6.5, (iii) não poderá realocar quaisquer Produtos beta para, ou usar quaisquer 
Produtos beta em qualquer local que não seja(ão) o(s) Destino(s), e (iv) nos enviará 
imediatamente um aviso por escrito no caso de qualquer perda ou dano a quaisquer 
Produtos beta. Não transferimos a titularidade dos Produtos beta; os Produtos beta 
são apenas licenciados a você, e não vendidos, de acordo com estes termos e 
condições. A AWS Elemental não tem qualquer obrigação de oferecer assistência 
ou manutenção para Produtos beta, e os Planos de serviço não são aplicáveis ao 
seu uso dos Produtos beta. 
 
6.6 Você pode enviar à AWS Elemental informações relacionadas ao seu acesso, 
uso, teste ou avaliação de Produtos beta, inclusive observações ou informações 
sobre o desempenho, recursos e funcionalidade de Produtos beta (“Observações de 
Teste”). A AWS Elemental será proprietária e poderá usar e avaliar todas as 



Observações de Teste para seus próprios propósitos. Você não usará nenhuma 
Observação de Teste, exceto para fins de avaliação interna de qualquer Produto 
beta. As Observações de Teste, Sugestões relativas a um Produto beta ou 
quaisquer outras informações sobre ou que envolvem (inclusive a existência) 
qualquer Produto beta são consideradas Informações Confidenciais da AWS 
Elemental. 
 
6.7 Salvo expressamente autorizado por nós por escrito (por exemplo, através da 
emissão de uma Cotação de Vendas para converter seu Produto beta em um 
Produto para compra): (a) você compreende e concorda que não terá a permissão 
de reter a posse de nenhum Produto beta fornecido por tempo além do Período 
beta, e (b) se desejar comprar algum Produto, deverá nos devolver os Produtos 
beta de acordo com a Seção 6.7 e nós venderemos a você o(s) Produto(s) como 
uma transação separada nos termos do Contrato (desde que tal Produto beta tenha 
se tornado disponível comercialmente para compra). 
 
6.8 Você concorda que podemos suspender ou cancelar seu direito e licença de uso 
dos Produtos beta imediatamente, mediante o envio de um aviso (basta um e-mail), 
a qualquer momento, a nosso exclusivo critério. Mediante o envio de qualquer aviso 
de suspensão ou término por nossa parte, você concorda em nos devolver 
imediatamente o Produto beta de acordo com os procedimentos de devolução e 
destruição estabelecidos nesta Seção 6.8. Você concorda em nos devolver os 
Produtos beta e qualquer Documentação incluída no prazo de 30 (trinta) dias após a 
expiração ou rescisão do Período beta. Qualquer Produto beta deve ser devolvido 
nas mesmas condições em que foi entregue (com exceção de qualquer desgaste 
natural razoável devido ao uso), na embalagem original da AWS Elemental. Você 
entrará em contato conosco pelo e-mail elemental-logistics@amazon.com para 
providenciar a devolução de qualquer Produto beta e seguirá os procedimentos 
indicados e as instruções dispostas em “Autorização para devolução de materiais”. 
Em relação a qualquer ativo digital ou tangível que você nos devolva, e salvo 
disposição contrária estabelecida por escrito, a entrega será “DDP” (IncoTerms 
2020) em nossa sede designada nos Estados Unidos (que pode ser diferente da 
Origem de remessa), e o risco de perda será transferido de você para nós, após o 
recebimento do ativo. Você concorda que é exclusivamente responsável por 
garantir que todo o seu Conteúdo seja completamente excluído de quaisquer 
Produtos beta antes da devolução dos Produtos beta. Se os Produtos beta não nos 
forem devolvidos imediatamente após o envio de um aviso prévio razoável, ou se 
forem devolvidos em condições diferentes de quando foram entregues (com 
exceção de qualquer desgaste natural razoável devido ao uso), você concorda em 
nos pagar, de acordo com as disposições aplicáveis do Contrato, (i) o preço de 
tabela dos Produtos beta ou a diferença entre tal preço e o valor reduzido mediante 
devolução (conforme aplicável), e (ii) quaisquer impostos indiretos aplicáveis 
associados ao pagamento de tais taxas. 
 
6.9 SEM LIMITAR QUALQUER ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE NO 
CONTRATO OU NOS TERMOS DO PRODUTO, OS PRODUTOS BETA NÃO 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms/elemental-logistics@amazon.com


ESTÃO PRONTOS PARA LANÇAMENTO COMERCIAL E PODEM CONTER 
BUGS, ERROS OU DEFEITOS. PORTANTO, E NÃO OBSTANTE QUALQUER 
INFORMAÇÃO CONTRÁRIA NO CONTRATO OU NESTES TERMOS DO 
PRODUTO, A AWS ELEMENTAL ESTÁ FORNECENDO OS PRODUTOS BETA A 
VOCÊ “COMO ESTÃO”. A AWS ELEMENTAL E SUAS AFILIADAS E 
LICENCIADORES NÃO FAZEM QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM EXPRESSAS, 
IMPLÍCITAS OU LEGAIS, EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS BETA, INCLUSIVE 
GARANTIAS DE QUE OS PRODUTOS BETA SERÃO DISPONIBILIZADOS 
COMERCIALMENTE, SERÃO ININTERRUPTOS, SEM ERROS OU 
COMPONENTES PREJUDICIAIS, OU QUE QUALQUER CONTEÚDO, INCLUSIVE 
O SEU CONTEÚDO, ESTARÁ SEGURO E NÃO ESTARÁ SUJEITO A PERDAS 
OU DANOS, E ISENTA EXPRESSAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA 
DE TITULARIDADE, NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIALIBILIDADE E ADEQUAÇÃO A 
UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E RESULTANTE DO DESEMPENHO, DA 
TRANSAÇÃO, UTILIZAÇÃO OU DO COMÉRCIO. CASO SEJAM PROIBIDAS 
PELAS LEIS APLICÁVEIS, AS ISENÇÕES E LIMITAÇÕES ACIMA NÃO SERÃO 
APLICADAS. Os Produtos beta não são tolerantes a falhas e não foram projetados 
ou desenvolvidos para uso em ambientes perigosos que exijam desempenho à 
prova de falhas, como qualquer aplicativo em que uma falha do Produto possa 
causar diretamente a morte, ferimentos pessoais ou danos físicos ou danos à 
propriedade (coletivamente, “Atividades de alto risco”). Negamos expressamente 
qualquer garantia expressa ou implícita de adequação a Atividades de alto risco. 
 
6.10 EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA NÓS, NOSSAS AFILIADAS OU 
LICENCIADORES SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA DO 
SEU CONTEÚDO OU OUTROS DADOS, LUCROS CESSANTES, CUSTO DE 
COBERTURA OU QUALQUER OUTRA INDENIZAÇÃO PUNITIVA POR DANOS 
ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU POR DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL DECORRENTE DE OU EM RELAÇÃO A QUALQUER 
PRODUTO(S) BETA, INDEPENDENTEMENTE DE COMO OS DANOS FORAM 
CAUSADOS E INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, E 
A NOSSA RESPONSABILIDADE AGREGADA, BEM COMO DE NOSSAS 
AFILIADAS E LICENCIADORES, POR QUALQUER AÇÃO DECORRENTE DE OU 
EM RELAÇÃO A QUALQUER PRODUTO(S) BETA, NÃO SERÁ SUPERIOR A US$ 
1.000,00. 

 

7. Aparelhos do AWS Storage Gateway 
7.1 “Site da AWS” refere-se a http://aws.amazon.com (e qualquer sucessor ou outro site 
relacionado), conforme possa ser atualizado periodicamente. 
 
7.2 “AWS Storage Gateway” refere-se ao serviço AWS Storage Gateway descrito no site da 
AWS. 
 
7.3 “Aparelho do Storage Gateway” refere-se ao Aparelho que você adquire de nós, pré-
instalado com o AWS Storage Gateway. 
 



7.4 O AWS Storage Gateway é um serviço da AWS. O seu acesso e uso do AWS Storage 
Gateway são regidos pelo seu contrato da AWS. Observada a Seção 1.3, a sua compra e o seu 
uso do Aparelho do Storage Gateway são regidos pelos Termos de Serviço do Software e dos 
Aparelhos da AWS Elemental, e não por qualquer outro contrato por escrito em separado. O 
AWS Storage Gateway não é Software nem Serviço nos termos do Contrato e, portanto, não 
está sujeito ao EULA [End-User License Agreement (Contrato de licença de usuário final)]. O 
AWS Storage Gateway e o Aparelho do Storage Gateway não estão sujeitos aos Planos de 
Serviço nem a descontos ou benefícios de marketing oferecidos pela AWS Elemental. 
 
7.5 Podemos revisar ou interromper os Aparelhos do Storage Gateway a qualquer momento, 
através de um aviso ou outro comunicado no Site da AWS ou conforme estabelecido no 
Contrato. 
 
 
7.6 Os Aparelhos do Storage Gateway poderão vir acompanhados de suporte de hardware e 
uma garantia de hardware, conforme estabelecido na descrição dos Aparelhos do Storage 
Gateway no site da AWS. A AWS Elemental não oferece garantia específica para Aparelhos do 
Storage Gateway. A AWS presta suporte por meio do AWS Support, conforme descrito no site 
da AWS. Detalhes sobre como se inscrever para o AWS Support podem ser encontrados no 
site do AWS Support, em https://aws.amazon.com/premiumsupport/ (e qualquer sucessor ou 
outro site relacionado desenvolvido por nós), conforme possa ser atualizado por nós 
periodicamente. 
 
7.7 A documentação para os Aparelhos do Storage Gateway pode incluir Fichas de 
especificação do produto, Fichas técnicas e Guias do usuário, que disponibilizamos a você por 
meio do site da AWS. 

 
8. Aparelhos AWS Panorama 
8.1 “Site da AWS” significa https://aws.amazon.com (e qualquer sucessor ou site 
relacionado), conforme possa ser atualizado de tempos em tempos. 

8.2 “AWS Panorama” significa o serviço AWS Panorama descrito no site da AWS. 

8.3 “Aparelho Panorama” significa um aparelho que você adquire de nós que permite a 
implantação de aplicativos de visão computacional e se conecta ao serviço AWS 
Panorama. 

8.4 “Termos de dispositivo AWS Panorama” significa 
https://aws.amazon.com/panorama/terms/ (e qualquer sucessor ou site relacionado), 
conforme possa ser atualizado de tempos em tempos. 

8.5 AWS Panorama é um serviço da AWS. Seu acesso e uso do AWS Panorama e do 
Aparelho Panorama são regidos pelo seu Contrato celebrado com a AWS e pelos 
Termos de dispositivo AWS Panorama. Observada a Seção 1.3, a sua aquisição do 
Aparelho Panorama via AWS Elemental é regida pelos Termos de Serviço de Aparelho 
e Software da AWS Elemental. O AWS Panorama e o Aparelho Panorama não estão 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
https://aws.amazon.com/panorama/terms/


sujeitos ao EULA, aos Planos de serviço nem aos descontos ou benefícios de 
marketing oferecidos pela AWS Elemental.  

8.6 Podemos revisar ou interromper os Aparelhos Panorama a qualquer momento, 
através de um aviso ou outro comunicado no Site da AWS ou conforme estabelecido 
no Contrato. 

8.7 Os Aparelhos Panorama podem vir com suporte de hardware e uma garantia de 
hardware conforme estabelecido nos Termos de dispositivo AWS Panorama. A AWS 
Elemental não oferece garantia específica para Aparelhos Panorama. A AWS pode 
fornecer suporte para o AWS Panorama ou Aparelho Panorama por meio do AWS 
Support, conforme descrito no site da AWS.  

8.8 A documentação dos Aparelhos Panorama pode incluir Fichas de especificação do 
produto, Fichas técnicas e Guias do usuário, que disponibilizamos a você por meio do 
site da AWS. 

8.9 A segurança do Aparelho Panorama é detalhada nos Termos de dispositivo AWS 
Panorama. Em caso de dúvidas sobre as informações recebidas pelo Aparelho 
Panorama, seu uso de informações pessoais ou a segurança do Aparelho Panorama, 
consulte os Termos de dispositivo AWS Panorama.  

9. Serviços Profissionais 

9.1 “Serviços Profissionais” são a instalação, configuração e serviços relacionados 
aos Produtos, e são “Serviços” para as finalidades do Contrato. Um Pedido de 
Serviços Profissionais está listado em uma Cotação de Vendas como “PS-FF” ou 
“PS-FF-NS”. A AWS Elemental emitirá uma fatura dos encargos aplicáveis aos 
Serviços Profissionais mediante a conclusão da prestação dos serviços. Você 
concorda em receber faturas por e-mail.  

9.2 Para qualquer Pedido que inclua “PS-FF-NS”, é necessário celebrar uma 
declaração de trabalho (statement of work, SOW) por escrito separada, que 
descreverá o escopo dos Serviços Profissionais a serem prestados, encargos 
aplicáveis e quaisquer termos e condições adicionais aplicáveis. A AWS Elemental 
ou qualquer uma de suas afiliadas pode celebrar SOWs com você. Cada SOW 
integrará o Contrato ou seu Contrato com a AWS, conforme indicado na respectiva 
SOW. 

 
9.3 Para qualquer Pedido “PS-FF”, a AWS Elemental prestará os seguintes 
Serviços Profissionais:  

• Configuração completa do aparelho e do sistema operacional, incluindo 
configurações de endereço IP e nome de host. 

• Fornecimento completo do software da AWS Elemental, incluindo 
verificação de licença e versão. 

• Testes de todas as interfaces gráficas de usuário (graphical user interfaces, 
GUIs) e a conectividade com dispositivos anteriores e posteriores. 



• Configuração de trabalhos de codificação, linhas de canais, perfis de 
streaming e redundância. 

• Testes do fluxo de trabalho completo com sistemas externos de terceiros (se 
disponível), ficando desde já estabelecido que você será exclusivamente 
responsável por qualquer problema de desempenho ou integração dos 
produtos da AWS Elemental causado por sistemas de terceiros. 

• O software da AWS Elemental disponível comercialmente será 
implementado. Qualquer exigência de funcionalidade não incluída no 
Software mais recente disponível comercialmente está fora do escopo. 

 
9.4 A AWS Elemental não tem a obrigação de prestar qualquer Serviço 
Profissional, a menos que você forneça os seguintes entregáveis: 

• Realização da instalação física do Aparelho da AWS Elemental, hosts 
virtuais ou de terceiros, incluindo estantes, cabeamento, energia e 
refrigeração. 

• Fornecimento de fonte de codificação, informações de entrada e saída. 
• Verificação da conectividade com os endpoints de origem e destino de todos 

os fluxos de trabalho da AWS Elemental. 
• Atribuição e documentação de todos os endereços de rede necessários. 
• Verificação da conectividade com sistemas externos ou de terceiros 

aplicáveis (ficando desde já estabelecido que você será exclusivamente 
responsável por qualquer problema de desempenho ou integração dos 
produtos da AWS Elemental causado por sistemas de terceiros). 

• Indicação de ponto(s) de contato e ambiente de trabalho adequado para o 
pessoal da AWS Elemental a quaisquer instalações ou sistemas 
necessários. 

9.5 A AWS Elemental prestará os Serviços Profissionais de forma profissional, 
utilizando recursos qualificados e experientes (inclusive, em alguns casos, 
terceiros contratados). Se isto não ocorrer, como seu único recurso, a AWS 
Elemental, a critério da AWS Elemental e mediante o recebimento do seu aviso 
por escrito (basta um e-mail), detalhando a não-conformidade no prazo de 10 
(dez) dias úteis após a execução do trabalho, reembolsará os encargos pagos 
pelo(s) Serviço(s) Profissional(ais) que não esteja(m) em conformidade, ou 
prestará novamente os Serviços, até que estejam em conformidade com os 
termos. 

 

9.6 A AWS Elemental não fornece assessoria legal ou de conformidade. Você é 
responsável por fazer sua própria avaliação para confirmar se o uso dos 
Serviços atende ou não aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Você 
declara e garante que tem todos os direitos necessários para autorizar a AWS 
Elemental a prestar os Serviços Profissionais.  

 



  

10. Produtos de avaliação 

10.1 Esta Seção 10 descreve os termos e condições adicionais nos termos dos quais 
podemos emprestar a você determinados produtos (os “Produtos de avaliação”, que 
incluem “Aparelhos de avaliação” e “Software de avaliação”) exclusivamente para 
sua avaliação interna ou outro uso temporário aprovado por nós por escrito 
(“Propósito”). Você deve cumprir todos os termos aplicáveis aos Produtos de 
avaliação, conforme publicado nestes Termos do produto e de outra forma 
disponibilizados a você como parte de um Pedido. 

10.2 O seu direito de usar Produtos de avaliação inicia com o recebimento no Destino 
(conforme definido abaixo) e continua por 60 (sessenta) dias, salvo disposição em 
contrário acordada entre as partes, por escrito (o “Período de avaliação”). Sujeito à sua 
conformidade com o Contrato, a utilização dos Produtos de avaliação durante o 
Período de avaliação será gratuita. 

10.3 Por este instrumento, conferimos a você uma licença e um direito limitados, 
intransferíveis, não passíveis de cessão, não exclusivos e revogáveis para utilizar os 
Produtos de avaliação ao longo da duração do Período de avaliação e exclusivamente 
para o Propósito. O uso do Software de Avaliação também está sujeito ao EULA e à 
Documentação ou às instruções relacionadas fornecidas por nós. Você não praticará 
nenhum dos atos a seguir, nem permitirá que qualquer outra parte os pratique: (i) 
vender, alugar, licenciar, emprestar ou transferir de outra forma os Produtos de 
avaliação a terceiros; (ii) fazer engenharia reversa, decompilar ou desmontar os 
Produtos de avaliação; (iii) remover quaisquer avisos ou rótulos exclusivos dos 
Produtos de avaliação; (iv) analisar, usar ou acessar de outra forma os Produtos de 
avaliação para construir um produto ou serviço semelhante ou concorrente ou para 
copiar os respectivos recursos ou funcionalidade; ou (v) baixar ou adicionar qualquer 
aplicativo de software de terceiros a um Produto de avaliação. Nós ou nossos 
licenciantes retemos e somos proprietários de todo o direito, título e interesse relativo 
aos Produtos de avaliação, e toda a tecnologia relacionada e todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre os Produtos de avaliação. Exceto conforme descrito nesta 
Seção 10, você não obtém direitos sobre os Produtos de avaliação, nem quaisquer 
direitos de propriedade intelectual relacionados. 

10.4 Os Aparelhos de avaliação serão entregues “EXW” (Incoterms 2020), sendo 
disponibilizados para transporte em nosso ponto de remessa nos Estados Unidos (a 
“Origem de remessa”). Você concorda que os Produtos de avaliação poderão não 
estar disponíveis para remessa mediante envio do Pedido e que nenhuma 
responsabilidade será atribuída a nós por qualquer atraso na remessa de um Aparelho 
de avaliação. Você nos autoriza a selecionar a transportadora para transportar os 
Aparelhos de avaliação da Origem de remessa até você, no(s) local(is) especificado(s) 



por você no Pedido, por nossa conta (“Destino”). Conforme aplicável, (i) você nos 
fornecerá todas as informações necessárias para permitir que a transportadora realize 
a remessa até o Destino, (ii) se o Destino for fora dos Estados Unidos da América, 
providenciaremos a entrega de Aparelhos de avaliação ao seu Destino nos termos da 
Caderneta de Admissão Temporária (ATA Carnet) ou outro esquema de importação 
temporário isento de imposto sobre valor agregado disponível em sua jurisdição 
(“Autorização de caderneta”), (iii) você será o importador do registro da remessa dos 
Produtos de avaliação no Destino e será responsável pelo pagamento do imposto 
sobre valor agregado, imposto sobre serviços, GST [Goods and Service Tax (Imposto 
sobre bens e serviços)], imposto sobre consumo, imposto sobre vendas e transações e 
imposto sobre receita bruta ou outros impostos associados à importação e (iv) você 
será responsável por cumprir todas as leis referentes ao controle da importação, 
reimportação, exportação e reexportação, inclusive a obrigatoriedade de obtenção das 
licenças aplicáveis ou de outras autorizações necessárias para o envio desde a Origem 
da remessa até o Destino. Você confirma e concorda que a Autorização de caderneta 
proíbe o uso dos Produtos de avaliação para qualquer outra finalidade além de testes, 
verificação ou avaliação e que você será exclusivamente responsável (e defenderá, 
indenizará e isentará a AWS Elemental e nossas afiliadas contra) qualquer violação 
dos termos e condições de uma Autorização de caderneta, nos termos da lei aplicável 
da sua jurisdição. 

10.5 Você (i) será exclusivamente responsável pela instalação e pelo uso dos Produtos 
de avaliação, (ii) será responsável por qualquer perda ou dano aos Produtos de 
avaliação desde o momento em que os Produtos de avaliação forem entregues a você 
até o momento em que os Produtos de avaliação nos forem devolvidos de acordo com 
a Seção 10.7, (iii) não poderá realocar quaisquer Produtos de avaliação para, ou usar 
quaisquer Produtos de avaliação em qualquer local que não seja(ão) o(s) Destino(s), e 
(iv) nos enviará imediatamente um aviso por escrito no caso de qualquer perda ou dano 
a quaisquer Produtos de avaliação. Não transferimos a titularidade dos Produtos de 
avaliação; os Produtos de avaliação são apenas licenciados, e não vendidos, para 
você. Você manterá, às suas custas, os Produtos de avaliação livres e 
desembaraçados de ônus e gravames de qualquer tipo e nos notificará imediatamente 
se nossa propriedade sobre os Produtos de avaliação estiver comprometida. Você não 
removerá, cobrirá ou alterará placas, etiquetas ou outras marcações colocadas nos 
Produtos de avaliação. 

10.6 Salvo expressamente autorizado por nós por escrito (por exemplo, através da 
emissão de uma Cotação de Vendas para converter o seu Produto de avaliação em um 
Produto para compra): (a) você compreende e concorda que não terá a permissão de 
reter a posse de nenhum Produto de avaliação fornecido por tempo além do Período de 
avaliação, e (b) se desejar comprar algum Produto, deverá nos devolver os Produtos 



de avaliação de acordo com a Seção 10.7 e nós venderemos a você o(s) novo(s) 
Produto(s) como uma transação separada nos termos do Contrato. 

10.7 Você concorda em nos devolver os Aparelhos de avaliação e/ou excluir 
permanentemente qualquer Software de avaliação (incluindo todas as cópias de 
backup e a Documentação que o acompanha) fornecido a você dentro de 30 (trinta) 
dias após o término do Período de avaliação. Mediante nossa solicitação, você nos 
confirmará por escrito quanto à sua interrupção no uso e a exclusão de todo o Software 
de avaliação e documentação relacionada. Qualquer Aparelho de avaliação deve ser 
devolvido nas mesmas condições em que foi entregue (com exceção do desgaste 
natural devido ao uso), na embalagem original da AWS Elemental. Você concorda em 
entrar em contato conosco pelo e-mail elemental-logistics@amazon.com para 
providenciar a devolução de qualquer Aparelho de avaliação e em seguir os 
procedimentos indicados e as instruções dispostas em “Autorização para devolução de 
materiais”. Em relação a qualquer ativo digital ou tangível que você nos devolva, a 
entrega será “DDP” (IncoTerms 2020) em nossa sede designada nos Estados Unidos 
(que poderá ser diferente da Origem de remessa), e o risco de perda será transferido 
de você para nós, após o recebimento do ativo. Você é exclusivamente responsável 
por garantir que todo o seu Conteúdo seja completamente excluído de quaisquer 
Produtos de avaliação antes da devolução dos Produtos de avaliação. Se os Produtos 
de avaliação não nos forem devolvidos imediatamente após o envio de um aviso prévio 
razoável, ou se forem devolvidos em condições diferentes das de quando foram 
entregues (com exceção do desgaste natural devido ao uso), você concorda em nos 
pagar, de acordo com as disposições aplicáveis do Contrato, (i) o preço de tabela dos 
Produtos de avaliação ou a diferença entre tal preço e o valor reduzido mediante 
devolução (conforme aplicável), e (ii) todos os impostos indiretos incidentes associados 
ao pagamento de tais taxas. 

10.8 Poderemos cancelar o seu direito e a sua licença de uso dos Produtos de 
avaliação imediatamente, mediante o envio de um aviso (basta um e-mail), a qualquer 
momento, a nosso exclusivo critério. Após a rescisão, você interromperá 
imediatamente o uso e devolverá os Produtos de avaliação em conformidade com a 
Seção 10.7.  

10.9 Esta seção 10.9 se aplica se você estiver autorizado por escrito pela AWS 
Elemental a revender Produtos e Serviços. Não obstante qualquer limitação na Seção 
10.3 deste Contrato, você pode usar os Produtos de avaliação para fins de 
demonstração, teste ou avaliação para seus clientes em potencial (“Cliente final”), 
observados os seguintes termos adicionais: você celebrará um contrato com cada um 
de seus potenciais clientes finais que regerá o uso e o acesso dos clientes finais aos 
Produtos de avaliação (um “Contrato do cliente final”) que (a) limite especificamente 
o uso do Produto de avaliação pelo Cliente final para avaliações e testes internos, e 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms/elemental-logistics@amazon.com


não para fins comerciais, por um período não superior ao Período de avaliação, a 
menos que acordado de outra forma por escrito pela AWS Elemental; (b) exija que o 
Cliente final mantenha o Produto de avaliação no local físico em que for entregue a 
esse Cliente final; (c) seja totalmente consistente com os termos e condições deste 
Contrato; e (d) exija que o Cliente final que acesse o Software de avaliação aceite e 
concorde em estar vinculado ao EULA incluindo uma cláusula com substancialmente o 
seguinte conteúdo: “Ao celebrar este Contrato, você reconhece que o seu uso dos 
Produtos de avaliação está sujeito ao EULA da AWS Elemental, um contrato à parte 
entre você e a Elemental Technologies LLC.” Você garantirá que os Clientes finais 
concordem expressamente com o Contrato do cliente final de uma forma que seja 
legalmente exequível de acordo com as leis aplicáveis a esses Clientes finais. Você 
não reexportará ou fornecerá qualquer Aparelho de avaliação usando a Caderneta de 
Admissão Temporária sob a qual o Aparelho de avaliação foi importado para a 
jurisdição do Destino da SI.  

10.10 SEM LIMITAR QUALQUER ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE NOS TERMOS 
DO CONTRATO OU DO PRODUTO, OS PRODUTOS DE AVALIAÇÃO SÃO 
FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” E NÃO OFERECEMOS 
GARANTIAS, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, COM RELAÇÃO 
AOS PRODUTOS DE AVALIAÇÃO, E RENUNCIAMOS EXPRESSAMENTE A 
QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, NÃO VIOLAÇÃO, 
COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E 
DECORRENTE DE DESEMPENHO, NEGOCIAÇÃO, USO OU COMERCIALIZAÇÃO. 
CASO SEJAM PROIBIDAS PELAS LEIS APLICÁVEIS, AS ISENÇÕES E LIMITAÇÕES 
ACIMA NÃO SERÃO APLICADAS. Os Produtos de avaliação não são tolerantes a 
falhas e não foram projetados ou desenvolvidos para uso em ambientes perigosos que 
exijam desempenho à prova de falhas, como qualquer aplicativo em que uma falha do 
Produto possa causar diretamente a morte, ferimentos pessoais ou danos físicos, ou 
danos à propriedade (coletivamente, “Atividades de alto risco”). Negamos 
expressamente qualquer garantia expressa ou implícita de adequação a Atividades de 
alto risco. 

10.11 Você liberará, indenizará, defenderá e isentará de responsabilidade a nós, 
nossos Afiliados e licenciantes, e cada um de seus respectivos diretores, conselheiros, 
funcionários e agentes contra qualquer reclamação, perda, dano, acordo, custo, 
despesa ou outra responsabilidade (incluindo, sem limitação, honorários advocatícios) 
decorrentes do seu uso ou do uso pelo seu Cliente final dos Produtos de avaliação, ou 
relacionada a isso.  

10.12 EM HIPÓTESE ALGUMA NÓS, NOSSAS AFILIADAS OU NOSSOS 
LICENCIADORES SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA DO SEU 
CONTEÚDO OU DE OUTROS DADOS, LUCROS CESSANTES, CUSTO DE 
COBERTURA OU QUALQUER OUTRA INDENIZAÇÃO PUNITIVA, POR DANOS 



ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU POR DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL DECORRENTE DE PRODUTO(S) DE AVALIAÇÃO OU 
RELACIONADA A ISSO, INDEPENDENTEMENTE DE COMO OS DANOS FORAM 
CAUSADOS E INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, E A 
NOSSA RESPONSABILIDADE AGREGADA, BEM COMO A DAS NOSSAS 
AFILIADAS E DOS NOSSOS LICENCIADORES, POR QUALQUER AÇÃO 
DECORRENTE DE PRODUTO(S) DE AVALIAÇÃO OU RELACIONADA A ISSO, NÃO 
SERÁ SUPERIOR A US$ 1.000,00. 

 


