Termos do Site AWS
Última atualização: 30 de agosto de 2017.
Bem-vindo ao site da Amazon Web Services (o “Site AWS”). A Amazon Web Services,
Inc. e/ou suas afiliadas (“AWS”) fornecem a você o Site AWS sujeito aos termos de uso
a seguir (“Termos do Site”). Ao visitar o Site AWS, você aceita os Termos do Site. Por
favor, leia-os com cuidado. Além disso, quando você utiliza quaisquer serviços,
conteúdos ou outros materiais da AWS, sejam eles atuais ou futuros, você também
estará sujeito ao Contrato de Cliente da AWS ou outro contrato que rege o seu uso dos
nossos serviços (o “Contrato”).

PRIVACIDADE
Por favor, leia nossa Política de Privacidade, que também rege sua visita ao Site AWS, para entender
nossas práticas.

COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS
Ao visitar o Site AWS ou nos enviar e-mails, você está se comunicando eletronicamente conosco. Você
consente em receber comunicações eletrônicas enviadas por nós. Nós nos comunicaremos com você
por e-mail ou através da publicação de avisos no Site AWS. Você concorda que todos os contratos,
avisos, divulgações e outros comunicados que fornecemos a você eletronicamente atendem a qualquer
exigência legal de que tais comunicações sejam feitas por escrito.

DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo incluído no Site AWS, tais como textos, gráficos, logotipos, ícones de botão, imagens,
clipes de áudio, downloads digitais, compilações de dados e software, é propriedade da AWS ou de seus
fornecedores de conteúdo e é protegido pelas leis norte-americanas e internacionais de direitos autorais.
A compilação de todo o conteúdo disponível no Site AWS é de propriedade exclusiva da AWS e é
protegida pelas leis norte-americanas e internacionais de direitos autorais. Todos os softwares utilizados
no Site AWS são de propriedade da AWS ou de seus fornecedores de software e são protegidos pelas
leis norte-americanas e internacionais de direitos autorais.

MARCAS
“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 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 da AWS, logotipos,
cabeçalhos de página, botão de ícones, scripts e nomes de serviço são marcas ou trade dress da AWS
nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. As marcas e o trade dress da AWS não podem
ser utilizados em conexão com qualquer produto ou serviço que não seja da AWS ou de qualquer forma
que possa causar confusão entre os clientes ou depreciar ou desacreditar a AWS. Todas as outras

marcas não pertencentes à AWS que aparecem neste Site são de propriedade de seus respectivos
titulares, que podem ou não ser afiliados à AWS, ter conexão com a AWS ou ser patrocinados pela
AWS.

PATENTES
Uma ou mais patentes de propriedade da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas podem se aplicar ao
Site AWS e aos recursos e serviços que podem ser acessados através do Site AWS. Segmentos do Site
AWS podem operar sob licença de uso de uma ou mais patentes. Clique aqui para ver uma lista não
exaustiva das patentes da Amazon aplicáveis e das licenças de uso de patentes aplicáveis.

LICENÇA E ACESSO AO SITE
A AWS concede a você uma licença limitada para acessar e fazer uso pessoal do Site AWS, mas não
para fazer download dele (exceto de cache de páginas) ou modificá-lo, ou qualquer parte dele, exceto
com o consentimento expresso, por escrito, da AWS. Esta licença não inclui qualquer revenda ou uso
comercial do Site AWS ou do seu conteúdo; qualquer uso derivado do Site AWS ou do seu conteúdo;
qualquer download ou cópia das informações da conta; ou qualquer uso de mineração de dados, robôs
ou ferramentas similares de coleta e extração de dados. A menos que especificado de outra forma pela
AWS em uma licença separada, seu direito de usar qualquer software, dados, documentação ou outros
materiais que você acessar ou fizer download através do Site AWS está sujeito a esses Termos do Site
ou, se você tiver uma conta AWS, ao Contrato.
O Site AWS ou qualquer parte do Site AWS não pode ser reproduzido, duplicado, copiado, vendido,
revendido, visitado ou explorado de outra forma para qualquer finalidade comercial sem o consentimento
expresso por escrito da AWS. Você não pode enquadrar, ou utilizar técnicas de enquadramento, para
incluir qualquer marca, logotipo ou outras informações confidenciais (incluindo imagens, texto, layout de
página ou formulário) da AWS sem consentimento expresso por escrito. Você não pode usar “meta tags”
(identificadores de documentos em HTML) ou qualquer outro “texto oculto” utilizando o nome ou as
marcas da AWS sem o consentimento expresso por escrito da AWS. Qualquer uso não autorizado
resultará no término da permissão ou licença concedida pela AWS. É concedido a você um direito
limitado, revogável e não exclusivo de criar um hiperlink para a página inicial do Site AWS, desde que o
link não retrate a AWS, ou seus produtos ou serviços, de forma falsa, enganosa, depreciativa ou
ofensiva. Você não pode utilizar nenhum logotipo da AWS ou outro gráfico ou marca de propriedade da
AWS como parte do link sem permissão expressa por escrito.

SUA CONTA
Ao utilizar o Site AWS, você é responsável por manter a confidencialidade de sua conta e de sua senha
da AWS e por restringir o acesso ao seu computador, bem como você aceita a responsabilidade por
todas as atividades que ocorram ao amparo da sua conta ou senha. A AWS reserva-se o direito de
recusar o serviço, encerrar contas, remover ou editar conteúdo, a seu exclusivo critério.

AVALIAÇÕES, COMENTÁRIOS, COMUNICAÇÕES E OUTROS
CONTEÚDOS
Os visitantes podem publicar avaliações, comentários e outros conteúdos; e enviar sugestões, ideias,
comentários, perguntas ou outras informações, desde que o conteúdo não seja ilegal, obsceno,
ameaçador, difamatório ou de outra forma injurioso a terceiros ou censurável, não invada a privacidade,
não viole direitos de propriedade intelectual e não contenha vírus de software, não consista em
campanha política, solicitação comercial, correntes, malas direta ou qualquer forma de “spam”. Você não
pode utilizar um endereço de e-mail falso, se passar por qualquer pessoa ou entidade ou fornecer
informação enganosa sobre a origem de um cartão ou de outro conteúdo. A AWS reserva-se o direito
(mas não a obrigação) de remover ou editar esse conteúdo, mas não revisar regularmente o conteúdo
publicado. Se você postar um conteúdo ou enviar um material, e a menos que indiquemos o contrário,
você concede à AWS um direito não exclusivo, livre de royalties, perpétuo, irrevogável e totalmente

sublicenciável para que possamos utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar obras
derivadas, distribuir e exibir esse conteúdo, em todo o mundo, e em qualquer mídia. Você concede e
sublicencia à AWS o direito de utilizarmos o nome que você fornece em conexão com o referido
conteúdo, se assim o desejarmos.
Você e terceiros podem obter permissão para fazer upload de determinados softwares (incluindo
imagens de máquinas), dados, texto, áudio, vídeo, imagens ou outros conteúdos (“Conteúdo de
Terceiros”) em áreas comuns do Site AWS. Você reconhece que (a) a AWS não testou nem filtrou o
Conteúdo de Terceiros, (b) você utiliza qualquer Conteúdo de Terceiros por sua conta e risco, e (c) o
Conteúdo de Terceiros pode estar sujeito a termos de licenciamento separados, conforme determinado
pela pessoa que publicar o referido conteúdo.
Você declara e garante que detém, ou de outra forma controla, todos os direitos sobre o conteúdo,
incluindo qualquer Conteúdo de Terceiros, que você postar; que o conteúdo é preciso; que o uso do
conteúdo que você fornece não viola esta política e não causará danos a qualquer pessoa ou entidade; e
que você indenizará a AWS por quaisquer reclamações que venham a surgir em conexão com o
conteúdo que você fornece. A AWS tem o direito, mas não a obrigação, de monitorar e editar ou remover
qualquer atividade ou conteúdo. A AWS não assume nenhuma responsabilidade e não assume nenhum
risco por qualquer conteúdo postado por você ou por terceiros.

RECLAMAÇÕES RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS
A AWS respeita a propriedade intelectual alheia. Se você acredita que seu trabalho foi copiado de
qualquer forma que constitua uma violação de direitos autorais, consulte o nosso Notificação e
Procedimento para Reivindicações por Violação de Direitos Autorais.

ISENÇÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
O SITE AWS E TODAS AS INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, MATERIAIS, PRODUTOS (INCLUINDO
QUALQUER SOFTWARE) E SERVIÇOS INCLUÍDOS OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADOS
PARA VOCÊ ATRAVÉS DESTE SITE SÃO FORNECIDOS PELA AWS “NA FORMA EM QUE SE
ENCONTRAM” E “CONFORME DISPONIBILIDADE”, SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO NO
CONTRATO. A AWS NÃO FAZ DECLARAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS
OU IMPLÍCITAS, EM RELAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DESTE SITE OU ÀS INFORMAÇÕES,
CONTEÚDOS, MATERIAIS, PRODUTOS (INCLUINDO QUALQUER SOFTWARE) OU SERVIÇOS
INCLUÍDOS OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADOS PARA VOCÊ ATRAVÉS DO SITE AWS, A
MENOS QUE ESPECIFICADO DE OUTRO MODO POR ESCRITO. VOCÊ CONCORDA
EXPRESSAMENTE QUE A SUA UTILIZAÇÃO DESTE SITE ESTÁ SERÁ FEITA POR SUA CONTA E
RISCO. NA MEDIDA EM QUE FOR PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A AWS SE ISENTA DE TODAS
AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A AWS
NÃO GARANTE QUE ESTE SITE; INFORMAÇÕES, CONTEÚDOS, MATERIAIS, PRODUTOS
(INCLUINDO QUALQUER SOFTWARE) OU SERVIÇOS INCLUÍDOS, OU DE OUTRA FORMA
DISPONIBILIZADOS, PARA VOCÊ ATRAVÉS DO SITE AWS; SEUS SERVIDORES; OU E-MAILS
ENVIADO PELA AWS ESTARÃO LIVRES DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS. A
AWS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DE QUALQUER TIPO DECORRENTES
DO USO DO SITE AWS OU DE QUALQUER INFORMAÇÃO, CONTEÚDO, MATERIAL, PRODUTO
(INCLUINDO SOFTWARE) OU SERVIÇOS INCLUÍDOS OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADOS
PARA VOCÊ ATRAVÉS DO SITE AWS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS, POTENCIAIS, CONSEQUENTES OU PUNITIVOS, A MENOS QUE
ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA NO CONTRATO. ALGUMAS LEIS ESTADUAIS NÃO PERMITEM
ISENÇÕES DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A EXCLUSÃO, OU LIMITAÇÃO, DE
RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A CERTOS DANOS. CASO ESSAS LEIS SE APLIQUEM A
VOCÊ, ALGUMAS OU TODAS AS ISENÇÕES, EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO
SE APLICAR A VOCÊ, E VOCÊ PODE TER DIREITOS ADICIONAIS.

LEI APLICÁVEL
Ao visitar o Site AWS, você concorda que as leis do estado de Washington, independente de conflito de
leis, regerão estes Termos do Site e qualquer disputa, de qualquer tipo, que possa surgir entre você e a
AWS.

DISPUTAS
Qualquer disputa relacionada, de qualquer forma, à sua visita ao Site AWS ou aos serviços prestados
pela AWS ou através do Site AWS, em que o total reivindicado como reparação em favor de uma ou
mais partes exceda US$ 7.500 (sete mil e quinhentos dólares americanos) deve ser julgada por um
tribunal estadual ou federal do Condado King, Washington, e você concorda desde já com a jurisdição
exclusiva e local de foro.

POLÍTICAS DO SITE, MODIFICAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DAS
DISPOSIÇÕES
Recomendamos que você reveja nossas demais políticas no Site AWS. Essas políticas também regem
sua visita ao Site AWS. Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no Site AWS, nas políticas e
nestes Termos do Site a qualquer momento. Se qualquer disposição for considerada inválida, nula ou
inexequível, por qualquer razão, essa disposição será considerada independente e não afetará a
validade e a exequibilidade das demais disposições.

NOSSO ENDEREÇO
Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

NOTIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO PARA REIVINDICAÇÕES DE
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Se você acredita que seu trabalho foi copiado de forma a constituir violação de direitos autorais, forneça
por escrito ao nosso Funcionário Responsável por Direitos Autorais as informações especificadas
abaixo. Note que este procedimento tem por finalidade exclusiva notificar a AWS que seu material
protegido por direitos autorais foi violado.


Assinatura, eletrônica ou física, da pessoa autorizada a atuar em nome do titular dos direitos autorais;



Descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você alega ter sido violado;



Descrição de onde o material que você alega ter sido violado se encontra no Site;



Seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail;



Declaração feita por você de que você acredita de boa fé de que o uso contestado não está
autorizado pelo titular dos direitos autorais, seu procurador ou pela lei;



Declaração feita por você, sob pena de perjúrio, de que as informações acima contidas na sua
notificação são precisas e que você é o titular de direitos autorais ou está autorizado a agir em nome
do titular dos direitos autorais.

O Funcionário Responsável por Direitos Autorais da AWS para fins de alegações de violação de direitos
autorais pode ser contatado da seguinte forma:

Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108
phone: (206) 266-4064
fax: (206) 266-7010
e-mail: abuse@amazonaws.com
Copyright Agent /Amazon Web Services
Endereço para envio de correspondências por correio:
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210
USA

