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CONTRATOS 
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO PARA NETWORK EDGE 

12 de fevereiro de 2021 
 
A Especificação de Serviço para Network Edge ("Especificação de 
Serviço") complementa outros contratos da Equinix e estabelece 
termos e condições adicionais que regem o uso do serviço do 
Network Edge ("Network Edge") por parte do Cliente, conforme 
detalhado em qualquer Ordem aplicável. 
 
1. Definições 
 
A. Dispositivo do Network Edge ("NED") significa um serviço de 
rede virtual de terceiros acessível por meio da plataforma Network 
Edge. O Cliente pode comprar uma licença para usar NED(s) 
diretamente da Equinix ou trazer a própria licença. Conforme 
estabelecido mais detalhadamente abaixo, todos os NEDs estão 
sujeitos aos termos e condições do terceiro fornecedor de produtos, 
e o Cliente declara e garante que usará tais NEDs em estrita 
conformidade com esses termos. 
 
B. Instância do Network Edge. Fornece assistência de 
conectividade e é a infraestrutura necessária para implantar um 
NED. 
 
C. Redundância. O Cliente pode adicionar redundância: (i) 
adquirindo dois NEDs com configurações duplicadas; (ii) 
estabelecendo conexões duplas para os mesmos destinos a partir 
de ambos os NEDs em uma configuração de alta disponibilidade; (iii) 
e usando apenas um NED do par para passar tráfego redundante 
("NEDs Redundantes").  Os NEDs redundantes são regidos pela 
Tabela 1 do SLA: NEDs redundantes. Todas as outras 
configurações são consideradas dispositivos não redundantes 
("NEDs Não Redundantes"). Os NEDs não redundantes estão 
sujeitos à Tabela 2 do SLA: NEDs não redundantes. 
 
2. Responsabilidades do Cliente 
 
Além das responsabilidades do Cliente estabelecidas, o Cliente 
concorda com o seguinte: 
 
1. Ao usar o Network Edge, deve conectar-se apenas a destinos 
formalmente aprovados e sancionados. 
 
2. O Cliente é o único responsável por manter sua própria 
interconexão e contratos com outros clientes da Equinix ou terceiros  
e por estabelecer todas as conexões, executar ou receber serviços 
e transmitir tráfego. A Equinix não é responsável por estabelecer ou 
monitorar esses relacionamentos bilaterais ou multilaterais. O 
Cliente indenizará a Equinix e seus clientes por qualquer 
responsabilidade, custos e danos (incluindo custos e honorários 
advocatícios) decorrentes de reclamações relacionadas a contratos 
de interconexão do Cliente, contratos de licença ou serviço de 
fornecedor, contratos de conexão à Internet ou outras relações 
comerciais. 
 
3. Revenda 
 
O Cliente só poderá revender o Network Edge, de acordo com os 
termos do Contrato de Serviços Digitais ou outro contrato 
semelhante entre o Cliente e a Equinix, se o Cliente estiver inscrito 
no Programa Piloto de Revenda do Network Edge da Equinix. 
 
4. Acordo de Nível de Serviço 
 
A finalidade deste Acordo de Nível de Serviço ("SLA") é definir os 
níveis de desempenho mensuráveis para o Network Edge e 
especificar os recursos disponíveis para o Cliente caso a Equinix 
deixe de atingir esses níveis. Os créditos de serviço listados nas 
tabelas abaixo são os únicos e exclusivos recursos caso a Equinix 

deixe de fornecer o Network Edge nos níveis aplicáveis. 
"Indisponibilidade" é definida como a duração de tempo em que o 
NED ativo em uma configuração não redundante ou ambos os NEDs 
em uma configuração redundante impedem a entrega do tráfego do 
Cliente para qualquer interface configurada no NED ou a partir dela. 
 
Tabela 1 do SLA: NEDs redundantes 
 

Disponibilidade 
Mensal 

Minutos Consecutivos de 
Indisponibilidade 

Crédito 
de MRC 

para 
Cada 
NED 

Afetado 

De 99,999% a 
99,99% 

De 26 segundos até menos 
de 4 minutos 

2% 

De 99,99% a 
99,9% 

De 4 minutos até menos de 
44 minutos 

5% 

De 99,9% a 99% 
De 44 minutos até menos 

de 7 horas 
10% 

De 99% a 98% 
De 7 horas até menos de 

14,4 horas 
50% 

98%–97% 
De 14,4 horas até menos 

de 21,6 horas 
75% 

Menos de 97% Mais de 21,6 horas 100% 

 
Tabela 1 do SLA: NEDs não redundantes 
 

Disponibilidade 
Mensal 

Minutos Consecutivos 
de Indisponibilidade 

Crédito 
de MRC 

para 
Cada 
NED 

Afetado 

De 99,99% a 99% 
De 4 minutos até menos de 

7 horas 
10% 

De 99% a 98% 
De 7 horas até menos de 

14,4 horas 
50% 

98%–97% 
De 14,4 horas até menos de 

21,6 horas 
75% 

Menos de 97% Mais de 21,6 horas 100% 

Observação: Essa tabela se aplica a todas as configurações que 
não atendem aos critérios de redundância. 

 
Os créditos de serviço são calculados com base em uma instância 
isolada de minutos consecutivos de Indisponibilidade em um mês. 
Em qualquer mês, o crédito máximo ao qual o Cliente terá direito 
não ultrapassará os custos recorrentes mensais de 1 (um) mês (ou 
o montante proporcional, se aplicável) para cada NED que sofreu 
Indisponibilidade. O Cliente deve solicitar crédito no prazo de 30 
(trinta) dias após o evento que lhe dá direito ao crédito entrando em 
contato com o centro de suporte da Equinix, para que esta possa 
investigar e isolar a causa da Indisponibilidade. Todos os períodos 
de Indisponibilidade começam quando a Equinix recebe a 
notificação do Cliente sobre o incidente e terminam quando a 
disponibilidade retorna, conforme confirmado pela Equinix. Os 
créditos aprovados serão aplicados pela Equinix à fatura do mês 
seguinte àquele em que o crédito for aprovado. Não obstante 
qualquer informação em contrário, o SLA não se aplicará e a Equinix 
não se responsabilizará se a Indisponibilidade for considerada uma 
"Indisponibilidade Justificada", o que significa que: (a) é causada por 
circunstâncias fora do controle razoável da Equinix; (b) é causada 
por ato ou omissão do Cliente, incluindo a alteração de qualquer 
configuração do NED por parte do Cliente usando SSH, software de 
terceiros ou outros meios; (c) é causada por ato ou omissão de 
terceiros; (d) é resolvida de outra forma entre o Cliente e o suporte 
do fornecedor sem culpa do Network Edge; ou (e) ocorre durante 
uma janela de manutenção programada recomendada pela Equinix. 
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A Equinix envidará esforços razoáveis para notificar o Cliente pelo 
menos 14 (catorze) dias antes de qualquer manutenção programada 
regularmente e assim que possível antes de qualquer manutenção 
de emergência. A Equinix envidará esforços comercialmente 
razoáveis para minimizar a interrupção do Network Edge ao realizar 
a manutenção programada. A Equinix envidará esforços 
comercialmente razoáveis para informar o Cliente quando um NED 
ou serviços e interfaces associados não estiverem permitindo a 
passagem de tráfego. 
 
A Equinix não controla e não pode controlar o fluxo de tráfego além 
do NED e nas conexões associadas a ele para qualquer destino. 
Esse fluxo depende, em grande parte, da disponibilidade e do 
desempenho dos serviços de rede fornecidos ou controlados por 
outros clientes. Tais ações ou omissões dos clientes podem fazer 
que algumas ou todas as conexões sejam prejudicadas ou 
interrompidas e, embora a Equinix envide esforços comercialmente 
razoáveis de tomar as ações que julgar apropriadas para solucionar 
e evitar tais eventos, ela não pode garantir que eles não ocorrerão. 
Assim, a Equinix se isenta de toda e qualquer responsabilidade 
resultante ou relacionada a tais eventos. Além disso, para otimizar o 
desempenho do Network Edge, a Equinix pode monitorar e testar 
dados de cabeçalho de tráfego para fins de gerenciamento de rede, 
cujo resultado não será compartilhado com o Cliente. Os sistemas 
da Equinix (e a equipe de operações de rede) terão recursos de 
monitoramento ativo e passivo para determinar o estado atual e o 
desempenho do hardware e do software que o NED está utilizando, 
de cada NED e interface de NED e dos serviços e conexões 
habilitados em cada NED. Os sistemas da Equinix monitoram o 
desempenho do hardware e software para garantir que todos os 
NEDs estejam funcionando e configurados corretamente. O Cliente 
pode visualizar as mesmas informações fazendo login no NED, 
usando o software de fornecedor apropriado, por meio do portal ECX 
ou por meio de interfaces de programação de aplicativos. 
 
5. Termos e Condições do NED 
 
O uso ou a compra de NEDs pelo Cliente na plataforma Network 
Edge está sujeito ao pagamento, pelo Cliente, dos valores aplicáveis 
e dos termos e condições aplicáveis dos terceiros fornecedores de 
produtos. O Cliente está recebendo acesso e os direitos de usar os 
NEDs dos terceiros fornecedores de produtos e tal compra exige que 
o Cliente concorde com um contrato de licença de usuário final 
("EULA") separado fornecido pelo terceiro fornecedor de produtos. 
O Cliente também pode usar sua própria licença de um terceiro 
fornecedor de produtos para os NEDs ("Software BYOL") e declara 
e garante à Equinix que está usando esse Software BYOL em 
conformidade com os termos e condições acordados entre o Cliente 
e o fornecedor de Produtos de Terceiros. A Equinix não é 
responsável por quaisquer termos e condições que tenham sido 
acordados entre o Cliente e os terceiros fornecedores de produtos. 
Periodicamente, a Equinix pode verificar em servidores remotos 
(hospedados pela Equinix ou por terceiros) as atualizações 
disponíveis para os NEDs (que não sejam Software BYOL), 
incluindo, por exemplo, correções de erros ou funcionalidade 
aprimorada. O Cliente concorda que essas atualizações podem ser 
baixadas e instaladas automaticamente sem aviso prévio ao Cliente. 
Todos os pagamentos pelos produtos de software (exceto o 
Software BYOL) serão feitos para a Equinix. 
 

 
6. Endereços IP 
 
A Equinix pode, a seu exclusivo critério, alocar periodicamente um 
ou mais endereços IP ao Cliente ("Endereço IP Licenciado") para 
permitir que o NED acesse a Instância do Network Edge.  A licença 
do Cliente para usar um Endereço IP Licenciado termina 
imediatamente após a rescisão da Ordem aplicável do Network 
Edge do Cliente.  Esse Endereço IP Licenciado é obtido pela Equinix 
do Réseaux IP Européens (RIPE), American Registry for Internet 
Numbers (ARIN) ou Asia Pacific Network Information Centre 
(APNIC) (conforme a região). A Equinix pode alterar um Endereço 
IP Licenciado se, mediante aviso prévio com 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência ao Cliente, quando razoavelmente possível, a 
alteração do Endereço IP Licenciado for solicitada pelo 
RIPE/ARIN/APNIC. Se o RIPE/ARIN/APNIC conceder um aviso 
prévio com menos de 5 (cinco) dias úteis de antecedência à Equinix 
em relação a essa alteração no Endereço IP Licenciado, a Equinix 
envidará esforços comercialmente razoáveis para notificar o Cliente, 
em vista das circunstâncias. 
 
A Equinix pode, como condição para fornecer o Network Edge, exigir 
que o Cliente forneça à Equinix endereços IP a partir de determinado 
bloqueio acordado entre as partes ("Endereços IP Fornecidos pelo 
Cliente"). Se o Cliente anunciar endereços IP que não sejam 
Endereços IP Licenciados nem Endereços IP Fornecidos pelo 
Cliente, a Equinix poderá rotear esses endereços IP em nome do 
Cliente.   Se a Equinix receber uma notificação por escrito do 
proprietário registrado desses endereços IP para interromper esse 
roteamento, a Equinix fará isso o mais rápido possível.  A Equinix se 
reserva ao direito de recusar-se a rotear esses Endereços IP sem 
permissão por escrito do proprietário registrado. Periodicamente, a 
Equinix pode, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio ao Cliente, 
alterar o roteamento dos pacotes com o objetivo de aprimorar o 
serviço. 
 


