
A tradução abaixo é apenas para fins informativos. Em caso de discrepância, inconsistência ou 
conflito entre esta tradução e a versão em inglês (mais especificamente em razão de atrasos na 
tradução), a versão em inglês prevalecerá. 

TERMOS E CONDIÇÕES DA REDE DE PARCEIROS DA AWS 
Última atualização: 4 de janeiro de 2021 

Estes Termos e Condições da Rede de parceiros da AWS (“Termos”) regem a sua participação 
no Programa da Rede de parceiros da AWS (“Programa”) e formam um contrato entre a Parte 
contratante da AWS (também referida como “AWS”, “nós”, “nos/conosco” ou “nosso(a)(s)”) e 
você ou a empresa que você representa (“você” ou “sua(s)”).  Estes Termos entram em vigor ao 
clicar no botão “Aceitar” ou na caixa de seleção que apresentar estes Termos ou antes, quando 
você receber ou utilizar quaisquer Benefícios (“Data de entrada em vigor”).  Você declara que 
é juridicamente capaz para celebrar contratos (p. ex., você não é menor de idade).  Se você 
celebrar estes Termos representando uma empresa, como a sua empregadora, você declara que 
tem autoridade para celebrar contratos e vincular a empresa.  Consulte a Seção 9 para as 
definições dos termos em letras maiúsculas utilizados nestes Termos.   

1. Visão geral e administração do Programa.  

1.1 Participação no Programa.  Para participar do Programa, você precisa enviar uma 
solicitação completa do Programa por meio do Site da APN, concordar com o Contrato 
de Cliente da AWS e ser aceito pela AWS no Programa.  A aceitação no Programa não 
autoriza você a revender ou sublicenciar os serviços da AWS.  

1.2 Administração do Programa.  Se você for aceito no Programa, ao fornecer suas 
Informações de conta do Programa, você poderá criar uma conta no Programa onde 
poderá gerenciar sua participação no Programa.  Podemos usar as Informações de conta 
do Programa para enviar informações a respeito da AWS, do Programa ou outras 
informações que acreditamos ser do seu interesse.  Lidamos com suas Informações de 
conta do Programa e quaisquer outras informações pessoais que recebemos do seu uso 
do Site da APN ou de outra forma coletadas durante sua participação no Programa, nos 
termos do Aviso de Privacidade da AWS.  Salvo em caso de culpa da AWS, você será 
responsável por todas as atividades que ocorrerem na sua conta do Programa.  

1.3 Taxas do Programa. Cobramos as taxas do Programa conforme descrito no Site 
da APN. Você pagará à AWS as taxas do Programa e respectivos impostos ou taxas 
semelhantes, conforme o Contrato de Cliente da AWS, usando um dos nossos métodos 
de pagamento.  As taxas do Programa pagas à AWS não são reembolsáveis.  

1.4 Sua conduta.  Você sempre (a) conduzirá suas atividades no Programa de maneira 
profissional e competente e, quando aplicável, de acordo com os Códigos de conduta da 
comunidade AWS, (b) cumprirá todas as leis, regras e regulamentos vigentes e ordens 
de qualquer autoridade governamental e (c) não se envolverá em ações ou práticas 
prejudiciais, falsas ou enganosas.   

2. Benefícios e conteúdo fornecidos pela AWS. 

2.1 Benefícios do Programa.  
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(a) Generalidade.  Como parte do Programa, podemos convidá-lo a participar de 
oportunidades ou prover financiamento ou outros benefícios (coletivamente, “Benefícios”) 
relacionados às suas atividades que apoiam o uso, promoção ou conhecimento dos 
serviços da AWS (coletivamente, “Projetos”).  Sua participação no Programa, inclusive 
Projetos, ou o recebimento de Benefícios, é regida por estes Termos e quaisquer termos, 
condições, diretrizes e exigências adicionais expressas como “Termos adicionais” 
(coletivamente, “Termos adicionais”) disponibilizados a você (inclusive de terceiros) por 
e-mail, guia do programa ou carta.  Se disponibilizarmos estes Termos adicionais a você, 
eles serão incorporados por referência a estes Termos.  Ao participar de um Projeto ou 
aceitar os Benefícios, você concorda com os Termos adicionais. 

(b) Qualificação.  Você somente se qualifica para Benefícios como parte de um 
Projeto se você (i) enviar uma proposta de Projeto à AWS, (ii) receber a aprovação da AWS 
de que você se qualifica para os Benefícios antes da data de início do Projeto e (iii) concluir 
o Projeto de acordo com a sua proposta de Projeto, em jurisdições aprovadas pela AWS e 
em conformidade com estes Termos.  Os Benefícios são fornecidos por nós de acordo com 
estes Termos, conforme determinado pela AWS e sujeito à sua conformidade com estes 
Termos e quaisquer outros contratos entre você e a AWS, suas afiliadas, Sinnet ou NWCD 
(conforme aplicável) (p. ex., o Contrato de cliente da AWS).  Se você receber Benefícios 
para os quais a AWS determinar que você não se qualifica, você devolverá os Benefícios 
mediante nossa solicitação, ou nós poderemos cancelar os Benefícios ou fazer reduções 
correspondentes aos seus Benefícios futuros. 

(c) Uso.  Você não poderá usar os Benefícios para uma finalidade que não seja para 
o uso pretendido conforme informado a você pela AWS.  Os benefícios não podem ser 
utilizados pelos seus funcionários para benefício pessoal. 

(d) Projetos de Cliente Governamental.  Se você aceitar Benefícios em apoio a um 
Projeto relacionado a uma relação comercial existente ou potencial com um Cliente 
Governamental (um “Projeto de Cliente Governamental“), você concorda que: 

(i) Se os Benefícios estiverem na forma de financiamento, o Governo precisa obter 
benefício financeiro independente do seu consumo dos Benefícios (p. ex., 
produtos ou serviços gratuitos ou com desconto). 

(ii) Você cumprirá todas as leis, regras, regulamentos e disposições contratuais 
aplicáveis de compras do Governo, inclusive relacionadas a descontos e 
abatimentos, ou relacionadas com ética e integridade (p. ex., proibições contra 
gratificações, subornos, corrupção, propinas, conflitos de interesses, declarações 
ou reivindicações falsas, etc.).  O seu uso dos Benefícios não pode criar um 
conflito de interesses (ou a aparência de um conflito de interesses) para você ou 
para a AWS, nem dar origem a qualquer responsabilidade para a AWS.  A AWS 
recomenda que você confirme com o agente de contratação ou funcionário de 
ética do Cliente Governamental ou outro representante do Governo aplicável se 
o seu uso dos Benefícios é lícito, ético e permitido.   

(iii) Você divulgará aos clientes Governamentais os detalhes sobre o recebimento 
dos Benefícios nos limites exigidos pela lei vigente, quaisquer exigências de 
contratação do Governo ou da AWS.  A AWS não é responsável por confirmar a 
exatidão dessas divulgações antes de distribuir os Benefícios.  Se você fornecer 
recomendações a um cliente Governamental em relação aos serviços da AWS, 
os Benefícios não devem afetar essas recomendações, e você não usará os 



Benefícios para o Projeto do Cliente Governamental, salvo se antes for divulgado 
por escrito ao cliente Governamental de que a AWS está fornecendo Benefícios 
para o Projeto. 

(e) Antissuborno.  O Código de conduta da Amazon proíbe o pagamento de 
subornos a qualquer pessoa, por qualquer motivo.  Você não violará nem permitirá, de 
forma consciente, que seus funcionários ou representantes violem a proibição acima ou as 
leis anticorrupção vigentes, bem como notificará imediatamente a AWS se tomar 
conhecimento de qualquer investigação, reclamação, litígio ou outros procedimentos contra 
você ou seus funcionários ou representantes, no que diz respeito a violações relacionadas 
a qualquer Projeto. 

(f) Responsabilidade.  Você é o único responsável por assegurar que é qualificado 
para receber e que está usando os Benefícios de acordo com a lei aplicável.  Você isentará 
a AWS e suas afiliadas e cada um de seus respectivos funcionários, executivos, diretores 
e representantes de e contra todas as perdas, danos, julgamentos, acordos, despesas, 
juros e quaisquer outras responsabilidades (inclusive custas judiciais e honorários 
advocatícios razoáveis) relacionadas a qualquer Projeto. 

2.2 Conteúdo do Programa.  Poderemos fornecer texto, imagens, áudio, vídeo ou outro 
conteúdo (exceto software) relacionados ao Programa (“Conteúdo do Programa”), 
incluindo uma imagem gráfica que o identifique como participante do Programa (o 
“Logotipo do parceiro”), por meio do Site da APN, sites ou softwares de terceiros ou 
outros meios.  Concedemos a você uma licença limitada, revogável, universal, livre de 
royalties, não exclusiva, não sublicenciável e intransferível para (a) reproduzir, exibir, e 
distribuir o Conteúdo do programa (que não seja o Logotipo do parceiro) exclusivamente 
para fins de comercialização dos nossos serviços aos seus clientes, e (b) se você se 
qualificar conforme descrito no Site da APN, exibir a versão atual do Logotipo do parceiro 
(conforme a AWS possa atualizar ao longo do tempo) em seu site e em seus próprios 
materiais off-line, de acordo com as Diretrizes de marcas da AWS para APN e as 
ferramentas de marketing do Programa disponíveis a você no Programa, exclusivamente 
para identificar a sua participação no Programa.  Você não poderá modificar, alterar ou 
criar trabalhos derivados de qualquer Conteúdo do Programa, salvo se expressamente 
permitido pela AWS.  Se você não estiver qualificado para usar o Logotipo de parceiro 
conforme descrito no Site da APN, você não poderá usar o Logotipo de parceiro ou referir-
se a si mesmo como um Parceiro da APN, parceiro da AWS ou membro do Programa.  
Temos e reservamo-nos todos os direitos, títulos e interesses no que diz respeito ao 
Conteúdo do Programa, os direitos de propriedade intelectual relacionados e, exceto 
conforme expressamente descrito nesta Seção 2.2, nenhum direito ao Conteúdo do 
Programa ou direitos de propriedade intelectual relacionados são transferidos ou 
licenciados de acordo com estes Termos.    

2.3 Dados de terceiros disponibilizados a você.  Se a AWS ou suas afiliadas 
disponibilizarem Dados de terceiros a você, você tratará, usará e processará esses Dados 
de terceiros (a) de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, (b) somente para 
a finalidade para a qual são fornecidos e (c) de acordo com a sua política de privacidade.  
Você excluirá quaisquer Dados de terceiros fornecidos pela AWS ou suas afiliadas 
mediante solicitação pela AWS ou suas afiliadas ou terceiros, ou conforme exigido pela 
lei aplicável.   

3. Conteúdo fornecido por você. 



3.1 Materiais do Parceiro. Poderemos listar o seu nome, site e outras informações de 
contato gerais no Site da APN.  Se você fornecer qualquer marca comercial, marca de 
serviço, nome comercial, outro logotipo ou insígnia de propriedade exclusiva, um URL, 
nome de domínio ou outra fonte ou identificador de negócios ou qualquer outro texto, 
imagens, áudio, vídeo ou outro conteúdo para nós ou nossas afiliadas (exceto software) 
(“Seus materiais”), então você concede a nós e às nossas afiliadas uma licença 
universal, livre de royalties, não exclusiva, não sublicenciável e intransferível para 
reprodução, exibição, distribuição e tradução de todo ou parte dos Seus materiais em 
conexão com o Programa.  Você garante que tem todos os direitos necessários para 
conferir à AWS e suas afiliadas os direitos descritos nesta Seção 3.1.  A AWS poderá 
fazer pequenas alterações sensatas nos Seus materiais, como redimensionar ou 
reformatar Seus materiais.  Entre as partes, você é o detentor e reserva-se todos os 
direitos, títulos e interesses no que diz respeito aos Seus materiais. 

3.2 Suas contribuições, envios, estudos de caso e software.   

(a) Contribuições.  Se você fizer sugestões ou contribuições para um Conteúdo do 
Programa (“Contribuições”) à AWS ou suas afiliadas, a AWS e suas afiliadas terão o 
direito de usar as Contribuições sem restrições.  Você, por meio deste instrumento, cede 
irrevogavelmente para nós e nossas afiliadas todos os direitos, títulos e interesses nas 
Contribuições, bem como concorda em fornecer a nós e às nossas afiliadas a assistência 
necessária para documentar, aperfeiçoar e manter os direitos da AWS e suas afiliadas 
sobre as Contribuições. 

(b) Envios.  Se você fornecer qualquer código para repositórios de código de amostra 
ou modelos de Início rápido (“Envios”) à AWS ou às suas afiliadas, os seus Envios serão 
regidos pelos termos da Licença Apache, versão 2.0, salvo se você solicitar e nós 
consentirmos, por escrito, com outra licença mantida por nós ou nossas afiliadas. 

(c) Estudos de caso.  Se você fornecer estudos de caso ou depoimentos por escrito 
ou gravados (“Estudos de caso”) à AWS ou às suas afiliadas, você autoriza a AWS e 
nossas afiliadas a usar, reproduzir, exibir, distribuir e traduzir os Estudos de caso, 
juntamente com o nome e o logotipo da sua empresa, para fins de marketing em sites 
operados pela AWS (inclusive o Site da APN), no repositório de vídeos da AWS em 
www.YouTube.com e em apresentações comerciais. 

(d) Software.  Se você fornecer um software à AWS ou suas afiliadas por meio da 
sua participação no Programa (“Software”), você, por meio deste instrumento, concede a 
nós e às nossas afiliadas uma licença universal, livre de royalties, não exclusiva e para 
instalar, usar, e copiar o Software e toda e qualquer documentação disponibilizada por você 
relacionada ao Software (“Documentação”), para fins de realização de testes, 
demonstrações ou validações como parte do Programa, como usar o Software para 
determinar se você atende a determinados padrões do Programa ou se de outra forma se 
qualifica para Benefícios nos termos do Programa ou para ajudar você com seus ambientes 
de sandbox da AWS.  Os direitos supracitados poderão ser sublicenciados a terceiros, 
conforme necessário, para prestar serviços para a AWS ou suas afiliadas em apoio aos 
testes, demonstrações ou validações.  A AWS e suas afiliadas não (i) removerão, alterarão 
ou ocultarão intencionalmente quaisquer avisos de direitos autorais ou outro aviso de 
direitos de propriedade presentes em qualquer Software ou Documentação, nem (ii) 
venderão, licenciarão, emprestarão ou transferirão o Software para um terceiro não afiliado 
(exceto conforme estabelecido acima). 
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Você declara e garante que (x) suas Contribuições, Envios, Estudos de caso, Software e 
Documentação não violarão nenhum direito de terceiros e não estarão sujeitos a nenhuma 
licença ou outros termos que concedam quaisquer direitos aos materiais da AWS ou de 
suas afiliadas a terceiros ou, de outra forma, exigirão que os materiais sejam divulgados, 
distribuídos ou licenciados com a finalidade de fazer trabalhos derivados ou redistribuíveis 
sem custo e (y) você tem pleno direito e autoridade para conceder os direitos acima 
mencionados sem precisar de aprovação adicional de um terceiro ou criar responsabilidade 
monetária para o terceiro. 

3.3 Dados de terceiros fornecidos à AWS.  Se você fornecer Dados de terceiros à 
AWS, você declara e garante que tem todas as autorizações necessárias para (a) 
compartilhar os Dados de terceiros com a AWS e suas afiliadas e (b) a AWS e suas afiliadas 
processarem os Dados de terceiros para os fins descritos no Aviso de privacidade da AWS.  
Conforme razoavelmente solicitado, você fornecerá evidências desse consentimento e 
ajudará a AWS a responder a quaisquer dúvidas a respeito dos Dados de terceiros.   

4. Vigência; Rescisão. 

4.1 Vigência. Estes Termos terão início na Data de entrada em vigor e permanecerão 
em vigor até serem rescindidos nos termos desta Seção 4 (“Vigência”).  

4.2 Rescisão.  Qualquer uma das Partes poderá, mediante aviso prévio de pelo menos 
30 dias, rescindir estes Termos por qualquer ou nenhum motivo.  A AWS também poderá 
rescindir estes Termos ou sua participação em qualquer aspecto do Programa (como um 
downgrade no nível do Programa, conforme descrito no Site da APN) imediatamente 
mediante notificação a você (a) se você estiver em violação significativa e não corrigir a 
situação em um período razoável especificado pela AWS, (b) se a sua participação no 
Programa for prejudicial a nós ou nossas afiliadas ou (c) para cumprir a lei ou solicitações 
de órgãos governamentais.  

4.3 Efeito da rescisão.  Mediante a rescisão destes Termos (a) você permanecerá 
responsável por todas as taxas do Programa incorridas até a data da rescisão, (b) você 
devolverá imediatamente, cessará o uso e removerá do seu site ou, se instruído por nós, 
destruirá todos os Materiais (conforme definido na Seção 5 abaixo) que estiverem em sua 
posse, (c) você deixará imediatamente de se identificar ou se apresentar como 
participante do Programa ou “parceiro” do Programa; e (d) as Seções 1.2, 1.3, 1.4 e 2 
(exceto a licença concedida a você nas Seções 2.2), 3 (exceto a licença concedida à 
AWS na Seção 3.1) e 4 a 9 continuarão aplicáveis de acordo com seus termos. 

 
5. Isenção de responsabilidade.  O PROGRAMA E O CONTEÚDO DO PROGRAMA, 
DADOS DE TERCEIROS E QUAISQUER BENEFÍCIOS (INCLUSIVE ACESSO E USO DE 
SEÇÕES DO SITE DA AWS DE USO EXCLUSIVO DO PARCEIRO) OU OUTROS MATERIAIS 
QUE OFERECERMOS POR MEIO DO PROGRAMA (COLETIVAMENTE, “MATERIAIS”) SÃO 
OFERECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”.  SALVO SE PROIBIDO POR LEI, 
NÓS E NOSSAS AFILIADAS (A) NÃO FAZEMOS QUALQUER DECLARAÇÃO OU DAMOS 
QUALQUER GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA, PREVISTA EM 
LEI OU DE OUTRA FORMA RELACIONADA AO PROGRAMA OU MATERIAIS, E (B) 
RENUNCIAMOS A TODAS AS GARANTIAS, INCLUSIVE TODAS AS GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS (I) DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, 
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, NÃO VIOLAÇÃO OU USO PACÍFICO, (II) DE QUE 
OS MATERIAIS ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU LIVRES DE COMPONENTES 
PREJUDICIAIS E (III) DECORRENTES DE NEGOCIAÇÃO OU PRÁTICA DE NEGÓCIOS.  
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6. Limitação de responsabilidade.  NÓS E NOSSAS AFILIADAS NÃO SEREMOS 
RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ POR DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU 
CONSEQUENCIAIS OU POR QUALQUER PERDA DE RECEITA, LUCRO OU FUNDO DE 
COMÉRCIO, MESMO QUE A PARTE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DOS 
DANOS RELACIONADOS COM: (A) SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA; (B) SEU USO 
DOS MATERIAIS; OU (C) QUAISQUER GASTOS, INVESTIMENTOS OU COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS POR VOCÊ RELACIONADOS COM ESTES TERMOS OU O PROGRAMA.  EM 
QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA AWS E DE NOSSAS AFILIADAS 
DECORRENTES EM RELAÇÃO A ESSES TERMOS E O PROGRAMA SERÁ LIMITADA A UM 
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS POR VOCÊ A NÓS OU NOSSAS AFILIADAS NOS 
TERMOS DA SEÇÃO 1.3 DURANTE OS 12 MESES ANTES DO SURGIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE.  AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NESTA SEÇÃO 6 APLICAM-SE 
SOMENTE NA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS APLICÁVEIS. 

7. Modificações.  Poderemos modificar estes Termos a qualquer momento, publicando uma 
versão revisada no Site da APN ou notificando você de acordo com a Seção 8.11.  Os Termos 
modificados entrarão em vigor após a publicação ou, se notificarmos você por e-mail, conforme 
indicado na mensagem de e-mail.  Ao continuar a participar no Programa após a data de entrada 
em vigor de quaisquer modificações destes Termos, você concorda em estar vinculado aos 
termos modificados.  É sua responsabilidade verificar o Site da APN regularmente para 
modificações destes Termos.  A data da nossa última atualização destes Termos está no começo 
deste documento.  Também podemos alterar ou interromper todo ou qualquer parte do Programa 
a qualquer momento a nosso critério exclusivo. 

8. Disposições gerais.  

8.1 Cessão.  Você não cederá ou transferirá estes Termos ou quaisquer de seus direitos 
e obrigações sob estes Termos sem o nosso consentimento prévio por escrito.  Qualquer 
cessão ou transferência em violação a esta Seção 8.1 será nula.  Poderemos ceder estes 
Termos sem o seu consentimento (a) em relação a uma fusão, aquisição ou venda de 
todos, ou significativamente todos, os nossos ativos, ou (b) a qualquer afiliada, ou em 
virtude de uma reorganização societária; e, entrando em vigor a partir da referida cessão, 
o cessionário será considerado o substituto da AWS como uma das partes destes 
Termos, e a AWS ficará totalmente isenta de todas as obrigações e deveres decorrentes 
destes Termos. De acordo com o supracitado, estes Termos serão vinculativos e se 
reverterão em benefício das partes e seus respectivos sucessores e cessionários 
autorizados. 

8.2 Acordo integral.  Estes Termos, inclusive quaisquer Termos adicionais aplicáveis, 
e todos os demais documentos incorporados por referência neste documento, constituem 
o acordo integral entre você e a AWS no que diz respeito ao assunto destes Termos.  
Estes Termos têm prioridade sobre todos os acordos anteriores ou atuais, assim como 
declarações, entendimentos ou comunicações entre você e a AWS, sejam eles verbais 
ou por escrito, no que diz respeito ao assunto destes Termos.  Não estaremos vinculados 
ou sujeitos especificamente a quaisquer termos, condições ou outras disposições que 
sejam diferentes ou adicionais às disposições destes Termos (independentemente de 
alterarem ou não estes Termos de forma significativa).  Se houver um conflito entre estes 
Termos e os Termos Adicionais, os Termos Adicionais prevalecerão, porém os Termos 
prevalecerão sobre os Termos Adicionais de terceiros.   



8.3 Contrato de cliente da AWS.  O seu acesso e uso dos serviços da AWS são regidos 
pelo Contrato de cliente da AWS.  Nada nestes Termos modifica ou substitui o Contrato 
de cliente da AWS.  

8.4 Força maior.  Nós e nossas afiliadas não seremos responsáveis por atrasos ou 
falhas no cumprimento de qualquer obrigação no âmbito destes Termos se o atraso ou 
falha resultar de um motivo que vá além do nosso controle razoável, inclusive casos 
fortuitos, disputas trabalhistas ou outros distúrbios industriais, interrupções de 
abastecimento de energia, falhas de serviços públicos ou outras falhas de 
telecomunicações, terremotos, tempestades ou outros desastres naturais, bloqueios, 
embargos, revoltas, ações ou ordens do governo, atos de terrorismo ou guerras. 

8.5 Lei regente.  A Lei regente, independentemente de conflito de leis, regerá estes 
Termos e qualquer disputa, de qualquer tipo, que possa surgir entre você e nós.  A 
convenção das Nações Unidas para Venda internacional de mercadorias não se aplica a 
estes Termos. 

8.6 Disputas.  Qualquer disputa ou reivindicação de alguma forma relacionada ao 
Programa ou a estes Termos será julgada nas Jurisdições controladoras, e você concorda 
com a jurisdição e o foro exclusivo das Jurisdições controladoras.  Não obstante o acima 
exposto, qualquer uma das partes poderá obter uma medida cautelar ou liminar perante 
os tribunais competentes, para qualquer violação real ou suposta violação de direitos de 
propriedade intelectual de terceiros ou outros direitos de propriedade exclusiva por uma 
das partes ou suas afiliadas.   

8.7 Conformidade comercial.  Cada parte cumprirá todas as leis e regulamentos 
aplicáveis de importação, reimportação, sanções, antiboicote, exportação e controle de 
reexportação, inclusive todas as leis e regulamentos aplicáveis a uma empresa dos EUA, 
como os Regulamentos de administração de exportação, Regulamentos de tráfico 
internacional de armas e os programas de sanções econômicas implementados pelo 
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).  
A título de esclarecimento, você é o único responsável pela conformidade relacionada à 
maneira como você opta por usar quaisquer Benefícios, Conteúdo do Programa, Dados 
de terceiros, software ou, de outra forma, como participa do Programa. Você declara e 
garante que você e sua(s) instituição(ões) financeira(s), ou qualquer parte que detenha 
ou controle você ou sua instituição financeira, não estão sujeitos a sanções nem são 
designados em quaisquer listas de partes proibidas ou restritas, inclusive, dentre outras, 
as listas mantidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo Governo Norte 
Americano [p. ex., a Lista de Indivíduos Nacionais Especialmente Designados (Specially 
Designated Nationals List) e a Lista de Evasores de Sanções Estrangeiras (Foreign 
Sanctions Evaders List) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Lista de Entidades do 
Departamento de Comércio dos EUA (Entity List of the U.S. Department of Commerce)], 
a União Europeia ou seus Estados-Membros ou outra autoridade governamental 
aplicável.  Você garante que, direta ou indiretamente, não exportará, reexportará, 
transmitirá ou permitirá a exportação, reexportação ou transmissão de quaisquer 
commodities, software ou tecnologia da AWS ou suas afiliadas (“Itens”) a qualquer país, 
indivíduo, corporação, organização ou entidade para a qual tal exportação, reexportação 
ou transmissão seja restrita ou proibida, inclusive qualquer país, indivíduo, corporação, 
organização ou entidade sob sanção ou embargo administrado pelas Nações Unidas, 
Departamento de Estado, Tesouro ou de Comércio Norte Americano, a União Europeia 
ou qualquer outra autoridade governamental aplicável, salvo se a atividade for autorizada 
por lei, no âmbito de uma licença ou outra autorização governamental. 



8.8 Prestadores de serviços independentes; direitos não exclusivos.  Você e a 
AWS são prestadores de serviços independentes, e estes Termos não criam uma 
parceria, joint venture, agência, dever fiduciário ou vínculo empregatício.  O uso do termo 
“Parceiro da APN” ou “parceiro da AWS” refere-se unicamente à sua adesão ao 
Programa.  Você não fará declarações, avais ou garantias a terceiros em nome da AWS.  
Nenhuma das parte ou suas respectivas afiliadas serão agentes uma da outra para 
qualquer finalidade, muito menos terão autoridade para vincular uma à outra.  Cada parte 
será a única responsável por estabelecer os preços de seus próprios produtos e serviços.  
Estes Termos não são exclusivos e não impedem a AWS ou você de celebrar contratos 
semelhantes com terceiros. As partes reservam-se o direito de (a) desenvolver ou solicitar 
o desenvolvimento de produtos, serviços, conceitos, sistemas ou técnicas que sejam 
semelhantes ou concorrentes aos produtos, serviços, conceitos, sistemas ou técnicas 
desenvolvidas ou contempladas pela outra parte e (b) auxiliar desenvolvedores ou 
integradores de sistemas terceirizados que possam oferecer produtos ou serviços que 
concorram com os produtos ou serviços da outra parte. 

8.9 Idioma.  Todas as comunicações e notificações feitas ou fornecidas de acordo com 
estes Termos devem ser no idioma inglês.  Se disponibilizarmos a tradução destes 
Termos em outro idioma, a versão em inglês prevalecerá em caso de conflitos. 

8.10 Confidencialidade e publicidade.  Você poderá usar as Informações confidenciais 
da AWS fornecidas a você no âmbito do Programa somente para a sua participação no 
Programa ou conforme expressamente permitido por escrito pela AWS.  Salvo se 
expressamente permitido de outra forma por escrito pela AWS, você não divulgará as 
Informações confidenciais da AWS durante a Vigência ou a qualquer momento por um 
período de 5 anos após o término da Vigência.  Você tomará todas as medidas técnicas 
e organizacionais cabíveis para evitar a divulgação, disseminação ou o uso não 
autorizado das Informações confidenciais da AWS, incluindo, no mínimo, as medidas que 
você tomaria para proteger as suas próprias informações confidenciais de natureza 
semelhante.  Você não emitirá comunicados de imprensa ou fará qualquer outra 
comunicação pública relacionada à sua participação no Programa sem o nosso 
consentimento prévio por escrito.  

8.11 Notificações.  Para fornecer notificações no âmbito destes Termos, cada parte tem 
de entregar a notificação de acordo com as disposições de notificação no Contrato de 
cliente da AWS, exceto se a Parte Contratante da AWS for ACTS, sendo que, em vez de 
entregar a notificação usando o endereço, fax ou site fornecido nas disposições de 
notificação do Contrato de cliente da AWS, (i) qualquer notificação à ACTS no âmbito 
destes Termos deve ser enviada para o endereço 4F, Central Building B21, Universal 
Business Park, No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China, ou via 
fax para 86-10-5657-3751, e (ii) as referências ao “Site da AWS China” nas disposições 
de notificação do Contrato de cliente da AWS serão substituídas por “Site da AWS” 
(conforme definido neste instrumento).  

8.12 Sem terceiros beneficiários.  Exceto conforme previsto na Seção 2.1 (f), estes 
Termos não criam nenhum direito em benefício de qualquer pessoa física ou jurídica que 
não seja uma parte destes Termos. 

8.13 Código de conduta, treinamento e controles internos do Governo.  Se você 
estiver envolvido em negociações com clientes Governamentais e realizar Projetos do 
cliente Governamental ou aceitar Benefícios em relação aos seus negócios com o 
Governo, você precisa manter (a) um código de conduta e ética nos negócios por escrito, 



no que diz respeito às interações com clientes e representantes do Governo (“Código de 
conduta para interações com o Governo”), (b) um programa de treinamento de ética e 
conformidade relacionado ao Código de conduta para interações com o Governo para 
seus funcionários e representantes e (c) sistemas de controles internos que incluam 
pontos de contato de conformidade dentro da sua empresa, revisões/auditorias 
periódicas das políticas e práticas atuais para confirmar a conformidade com o seu 
Código de conduta para interações com o Governo, e um mecanismo de denúncias 
interno que permita a comunicação anônima ou confidencial de casos ou suspeitas de 
conduta inadequada e a devida ação disciplinar. 

8.14 Sem renúncias.  Caso deixemos de exigir qualquer disposição destes Termos, isso 
não constituirá uma renúncia presente ou futura, nem limitará nosso direito de aplicar a 
disposição em um momento futuro.  Todas as renúncias precisam ser por escrito para ser 
válidas. 

8.15 Autonomia das disposições.  Se qualquer disposição destes Termos for 
considerada inválida ou inexequível, as demais disposições destes Termos 
permanecerão em pleno vigor e efeito.  Quaisquer disposições inválidas ou inexequíveis 
serão interpretadas de forma a dar efeito à intenção da disposição original.  Se isso não 
for possível, a disposição inválida ou inexequível será separada destes Termos, que 
permanecerão em vigor em seu restante. 

8.16 Classificações.  A AWS poderá utilizar mecanismos que classifiquem ou permitam 
que os clientes classifiquem seus produtos ou serviços, e poderá tornar essas 
classificações disponíveis publicamente. 

8.17 Disposições especiais para a China.  Não obstante qualquer disposição em 
contrário destes Termos, se a Parte contratante da AWS for ACTS, então, se quaisquer 
Benefícios relacionados ao Programa envolverem créditos promocionais da AWS 
(“Créditos promocionais”) para as Regiões da AWS China, a ACTS poderá fazer uma 
sugestão à Sinnet e à NWCD no que diz respeito a esses Créditos promocionais que 
possam se aplicar a você, mas a decisão final com relação a esses benefícios será feita 
pela Sinnet e pela NWCD.  Os Créditos promocionais aplicáveis às regiões da AWS China 
são emitidos pela Sinnet e pela NWCD e regidos pelos Termos e condições de crédito 
promocional da AWS, localizados em https://www.amazonaws.cn/en/promotional-terms/ 
(bem como em qualquer outro local relacionado ou que suceda este, que venha a ser 
designado pela Sinnet ou pela NWCD), conforme possa ser atualizado pela Sinnet ou 
pela NWCD ao longo do tempo. 

9. Definições. 

“Código de conduta da Amazon” refere-se ao Código de conduta e ética empresarial da 
Amazon, localizado no https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-
charters/code-business-conduct-and-ethics (e quaisquer locais sucessores ou relacionados 
designados por nós), conforme possa ser atualizado por nós ao longo do tempo.  

“ACTS” refere-se à Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd. 

“Site da APN” refere-se ao http://aws.amazon.com/partners (e quaisquer locais sucessores ou 
relacionados designados por nós), conforme possa ser atualizado por nós ao longo do tempo. 

https://www.amazonaws.cn/en/promotional-terms/
https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-charters/code-business-conduct-and-ethics
https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-charters/code-business-conduct-and-ethics
http://aws.amazon.com/partners


“Códigos de conduta da comunidade AWS” referem-se ao 
http://aws.amazon.com/codesofconduct (e quaisquer locais sucessores ou relacionados 
designados por nós), conforme possa ser atualizado por nós ao longo do tempo.  

“Informações confidenciais da AWS” referem-se a todas as informações não disponíveis ao 
público divulgadas por nós, nossas afiliadas, parceiros de negócios ou nossos ou seus 
respectivos funcionários, prestadores de serviços ou agentes que sejam classificadas como 
confidenciais ou que, devido à natureza das informações ou circunstâncias que cercam sua 
divulgação, devem ser razoavelmente entendidas como confidenciais. Informações confidenciais 
da AWS incluem (a) informações confidenciais nossas ou de nossas afiliadas relacionadas à 
tecnologia, clientes, planos de negócios, atividades promocionais e de marketing, finanças e 
outros assuntos comerciais, (b) informações de terceiros que somos obrigados a manter em 
sigilo, inclusive Dados de terceiros e (c) a natureza, conteúdo e existência de discussões ou 
negociações entre você e nós ou nossas afiliadas.  As Informações confidenciais da AWS não 
incluem informação que (i) seja ou se torne publicamente disponível sem violação destes 
Termos; (ii) possa ser comprovada, mediante documentação, como já era do seu conhecimento 
no momento em que recebeu de nós; (iii) recebida de terceiros que não adquiriram ou divulgaram 
a informação por um ato ilícito ou enganoso, ou (iv) possa ser comprovada, mediante 
documentação, como tendo sido desenvolvida de forma independente por você sem referência 
às Informações confidenciais da AWS. 

“Parte contratante da AWS” refere-se: (i) se você for cobrado pelas Taxas do Programa, à 
entidade que cobrar essas Taxas do Programa com base na conta da AWS vinculada à sua conta 
do Programa (Amazon Web Services, Inc., Amazon Web Services EMEA SARL, Amazon Internet 
Services Private Limited ou qualquer afiliada das anteriores, dependendo do país associado à 
conta AWS); (ii) se você for uma entidade incorporada na China e sua conta da AWS vinculada 
à sua conta do Programa for aberta com a Sinnet ou NWCD, a ACTS; ou (iii) se o item (i) ou (ii) 
não se aplicarem, a Amazon Web Services, Inc.  

“Contrato de cliente da AWS” refere-se ao (1) contrato de usuário padrão da AWS localizado 
no http://aws.amazon.com/agreement (e quaisquer locais sucessores ou relacionados 
designados pela AWS), a menos que os itens (2) ou (3) abaixo se apliquem, (2) se a Parte 
contratante da AWS for a Amazon Internet Services Private Limited, o contrato de usuário padrão 
da AWS localizado em https://aws.amazon.com/aispl/agreement/ (e quaisquer locais sucessores 
ou relacionados designados pela AWS), ou (3) se a Parte contratante da AWS for a ACTS, o 
Contrato de cliente da Sinnet para a região da AWS (Pequim) entre você e a Sinnet localizado 
em https://www.amazonaws.cn/agreement/beijing/, e/ou o Contrato de cliente de dados da 
Western Cloud para a Região da AWS (Ningxia) entre você e a NWCD, localizado em 
https://www.amazonaws.cn/agreement/ningxia/, conforme o caso (e quaisquer locais sucessores 
ou relacionados designados pela Sinnet ou NWCD), e em cada caso dos itens (1) a (3) acima, 
conforme esses contratos possam ser atualizados por nós, pela Sinnet ou NWCD (conforme 
aplicável) ao longo do tempo, ou outro contrato celebrado entre você e nós, a Sinnet ou NWCD 
(conforme aplicável) que regule o uso dos serviços da AWS. 

“Diretrizes de marcas da AWS para APN” referem-se às diretrizes localizadas em 
https://aws.amazon.com/partners/logo-guidelines/  (e quaisquer locais sucessores ou 
relacionados designados por nós), conforme possam ser atualizadas por nós ao longo do tempo. 

“Aviso de Privacidade da AWS” refere-se ao aviso de privacidade da AWS localizado em 
http://aws.amazon.com/privacy (e quaisquer locais sucessores ou relacionados designados por 
nós), conforme possa ser atualizado por nós ao longo do tempo. 

http://aws.amazon.com/codesofconduct
http://aws.amazon.com/agreement
https://aws.amazon.com/aispl/agreement/
https://www.amazonaws.cn/agreement/beijing/
https://www.amazonaws.cn/agreement/ningxia/
https://aws.amazon.com/partners/logo-guidelines/
http://aws.amazon.com/privacy


“Site da AWS” refere-se ao http://aws.amazon.com (e qualquer site sucessor ou relacionado 
designado por nós), conforme possa ser atualizado por nós ao longo do tempo. 

“Leis regentes” e “Jurisdição competente” referem-se às leis regentes e aos foros (ou 
arbitragem, se aplicável) estabelecidos no Contrato do cliente da AWS. 

“Governo (e a variante Governamental)” refere-se a qualquer entidade que seja parte de, ou 
significativamente de propriedade, financiada, administrada ou controlada por um governo em 
qualquer nível. 

“NWCD” refere-se à Ningxia Western Cloud Data Technology Co., Ltd., a operadora de serviços 
e provedora da região da AWS China (Ningxia).  

“Informações da conta do Programa” referem-se às informações sobre você, fornecidas por 
você a nós às nossas afiliadas em conexão com a criação ou administração da sua conta do 
Programa.  Por exemplo, as Informações da conta do Programa incluem nomes, nomes de 
usuários, números de telefone, endereços de e-mail e informações de cobrança associadas à 
sua conta do Programa.  

“Sinnet” refere-se à Beijing Sinnet Technology Co., Ltd., a operadora de serviço e provedora da 
região da AWS China (Pequim). 

“Dados de terceiros” referem-se às informações relacionadas a qualquer terceiro, inclusive 
informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável. 


