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Esta Especificação de Serviço do Equinix Precision Time ("Especificação") suplementa o Contrato do Cliente com 
a Equinix por meio do qual o Cliente comprou a porta Equinix Fabric ("Fabric") que será usada para prestar o 
serviço do Equinix Precision Time ("Precision Time"). Esta Especificação de Serviço estabelece termos e 
condições adicionais que regem o uso do Precision Time pelo Cliente, descrito na Ordem ou no MCA Master 
Country Agreement aplicável ou outro Contrato similar entre as Partes ("Contrato"). 
 
1. Descrição dos Produtos 

 
a) Dois tipos de Precision Time estão disponíveis ao Cliente (correspondentes a protocolos de tempo): Network Time Protocol 

("NTP") e Precision Time Protocol ("PTP"). NTP e PTP são descritos com mais detalhes na documentação do Precision Time. 
O Precision Time está disponível apenas em regiões metropolitanas selecionadas. Salvo acordo em contrário, o Cliente deve 
providenciar uma porta Fabric para cada IBX Center em que deseja receber Precision Time. O acesso e o uso que o Cliente 
faz do Precision Time são expressamente limitados ao serviço pelo qual ele pagou os valores devidos de acordo com a Ordem 
aplicável. 
 

b) Os Clientes se conectarão ao Precision Time por uma conexão virtual no Fabric. O uso que o Cliente faz do Fabric e das 
conexões virtuais pode estar sujeito a termos e condições adicionais. Cada conexão é uma instância do Precision Time. Uma 
porta Fabric deve ter sido previamente adquirida e ativada antes que o Cliente possa receber uma conexão com o Precision 
Time. Por exemplo: um Cliente pode escolher se conectar ao Precision Time em Nova York mesmo com a implementação 
deste serviço em Dallas e também ao Precision Time no Vale do Silício mesmo com a sua implementação em Los Angeles, 
resultando, desta forma, em duas conexões ou instâncias do Precision Time. 
 

c) Serviço de Monitoramento Opcional. Trata-se de um serviço opcional que o Cliente pode optar por contratar, que permite que 
o Cliente monitore o nível de precisão de tempo recebido no NTP ou PTP executado no equipamento do Cliente. O Serviço de 
Monitoramento Opcional é habilitado pelo software NTP ou PTP, desenvolvido pela Equinix e o Cliente pode baixar e instalar 
no seu próprio equipamento. O software envia periodicamente métricas de precisão para o Precision Time, que o Cliente pode 
ver no painel do Equinix Precision Time. O serviço de monitoramento opcional é regido por termos disponíveis em 
http://equinix.com/company/legal/end-user-license-agreement-eula/ que serão aplicáveis aos clientes que optarem por adquirir 
tal Serviço. Ao usar o Serviço de Monitoramento Opcional, o Cliente reconhece e concorda por meio desta Especificação que 
estará vinculado aos termos e condições deste Serviço, como se estivessem totalmente descritos neste documento.  

2. Responsabilidades do Cliente 
 
a) As responsabilidades do Cliente se aplicam ao uso que ele faz do Precision Time, bem como ao uso de qualquer outro usuário 

pelo Cliente autorizado. O Cliente reconhece que todos os usuários a quem ele concede acesso têm plenos direitos 
administrativos, e que o Precision Time não fornece nenhum nível inferior de direitos de acesso.  
 

b) O Cliente: (a) será responsável por atender aos requisitos mínimos de sistema aplicáveis da Equinix para acesso ou uso do  
Precision Time, (b) impedirá o acesso não autorizado ou uso do Precision Time em sua conta e notificará a Equinix prontamente 
sobre qualquer acesso ou uso não autorizado e (c) fornecerá e manterá informações de contato válidas para o Precision Time, 
incluindo número(s) de telefone e endereço(s) de email de um contato principal e um contato operacional/técnico (por exemplo, 
engenheiro de rede ou de roteamento), fornecendo à Equinix detalhes de configuração técnica mediante solicitação. 
 

c) O Cliente não usará nem permitirá que quaisquer dos seus usuários usem o Precision Time ou qualquer componente de 
software do Precision Time, para quaisquer fins fora do escopo do acesso concedido. Exceto na medida permitida pela lei 
aplicável que não possa ser excluída por contrato entre as partes, o Cliente nunca deverá, direta ou indiretamente, fazer o que 
é listado a seguir nem permitir que nenhum usuário: (i) copie, modifique ou crie trabalhos derivados do Precision Time, qualquer 
componente de software do Precision Time, na totalidade ou em parte; (ii) alugue, arrende, empreste, venda, licencie, 
sublicencie, ceda, distribua, publique, transfira ou de outra forma disponibilize o Precision Time exceto conforme expressamente 
permitido; (iii) faça engenharia reversa, desmonte, descompile, decodifique, adapte ou de outra forma tente derivar ou obtenha 
acesso a qualquer componente de software do Precision Time, na totalidade ou em parte; (iv) remova quaisquer avisos de 
propriedade do Precision Time; (v) use o Precision Time de qualquer maneira ou para qualquer finalidade que infrinja, se 
aproprie indevidamente ou de outra forma viole qualquer direito de propriedade intelectual ou outro direito de qualquer pessoa 
ou que viole qualquer lei, regulamento ou regra aplicável; (vi) use o Precision Time para armazenar ou transmitir vírus, worms, 
bombas-relógio, cavalos de troia e outros códigos, arquivos, scripts, agentes ou programas nocivos ou maliciosos; (vii) interfira 
ou perturbe a integridade ou o desempenho do Precision Time; (viii) acesse o Precision Time para criar um produto ou serviço 
concorrente ou para copiar quaisquer recursos, funções ou gráficos deles; ou (ix) realize testes de estresse ou de desempenho 
do Precision Time. 

https://www.equinix.com/company/legal/end-user-license-agreement-eula/
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d) A Equinix poderá suspender o acesso do Cliente e de qualquer usuário a qualquer parte ou à totalidade do Precision Time se: 

(i) a Equinix determinar razoavelmente que (A) há uma ameaça ou ataque a ela ou a qualquer um dos seus sistemas; (B) o uso 
que o Cliente ou qualquer um de seus usuários faz do Precision Time perturba ou representa um risco de segurança para a 
Equinix ou a qualquer outro cliente ou fornecedor dela; (C) o Cliente ou qualquer outro usuário  estiver usando o Precision Time 
para atividades fraudulentas ou ilegais; (D) sujeito à lei aplicável, o Cliente tiver deixado de continuar seus negócios da maneira 
costumeira, estiver impossibilitado de pagar suas dívidas no vencimento, tiver feito cessão em benefício de credores ou 
alienação similar de seus ativos ou tenha ficado sujeito a qualquer falência, recuperação, liquidação, dissolução ou processo 
semelhante; ou (E) o fornecimento do Precision Time pela Equinix ao Cliente ou qualquer outro usuário for proibido pela lei 
aplicável, ou se ficar impraticável ou inviável fornecer o Precision Time por qualquer motivo jurídico ou regulamentar; ou (ii) 
qualquer fornecedor da Equinix tiver suspendido ou encerrado o acesso da Equinix ou o uso de quaisquer serviços ou produtos 
de terceiros necessários para permitir que o Cliente acesse o Precision Time. Se o Cliente violar qualquer disposição 
determinada aqui ou na Ordem aplicável, a Equinix poderá tomar medidas razoáveis para corrigir qualquer problema que tal 
violação possa causar, incluindo a suspensão imediata ou, mediante notificação por escrito com 10 (dez) dias de antecedência, 
a rescisão permanente do uso do Precision Time pelo Cliente. A Equinix não terá nenhuma responsabilidade por quaisquer 
danos, responsabilidades, perdas (incluindo quaisquer lucros cessantes ou perda de dados) nem por quaisquer outras 
consequências que o Cliente possa ter em resultado de uma suspensão do Precision Time. 

3. Acordo de Nível de Serviço  

A finalidade deste Acordo de Nível de Serviço ("SLA") é definir os níveis de desempenho mensuráveis para o Precision Time 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 o único e exclusivo recurso do Cliente em caso de falha do Precision Time.  

a) SLA de Disponibilidade. "Indisponibilidade" é definida como a duração de tempo em que o Precision Time fica incapacitado 

de responder às solicitações de sincronização de tempo do Cliente. Esse SLA de Disponibilidade se aplica aos tipos de serviço 

NTP e PTP. 

DISPONIBILIDADE MENSAL 
MINUTOS CONSECUTIVOS DE 

INDISPONIBILIDADE 
CRÉDITO DE MRC PARA 

CADA SERVIÇO AFETADO 

99,9%–99% De 44 minutos até menos de 7 horas 10% 

99%–98% De 7 horas até menos de 14,4 horas 50% 

98%–97% De 14,4 horas até menos de 21,6 horas 75% 

<97% >21,6 horas 100% 

b) SLA de Precisão de PTP. "Precisão" é definida como o desvio médio do sinal de tempo fornecido pelo Precision Time em 

relação ao Tempo Universal Coordenada ("UTC") durante o mês inteiro. Este SLA se aplica apenas até o ponto de entrega do 

serviço PTP do Precision Time, que é medido na demarcação entre o Cross Connect aplicável e a porta Fabric do Cliente. Este 

SLA de Precisão não se aplica ao serviço NTP. A Equinix fornecerá os seguintes créditos pela degradação da Precisão, exceto 

durante um evento de Indisponibilidade. 

PRECISÃO MÉDIA DE PTP 
MENSAL 

CRÉDITO DE MRC PARA CADA 
SERVIÇO AFETADO 

50-60 microssegundos 2% 

60-70 microssegundos 5% 

70-80 microssegundos 10% 

80-90 microssegundos 50% 

90-100 microssegundos 75% 

>100 microssegundos 100% 

c) Disposições Gerais. Em qualquer mês civil, o crédito máximo ao qual o Cliente terá direito não ultrapassará o MRC de um (1) 

mês (ou o montante proporcional, se aplicável) para cada conexão do Precision Time que sofreu a Indisponibilidade e/ou a 

Precisão deficiente. 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 este possa investigar e isolar a causa da Indisponibilidade 

e/ou da Precisão deficiente. Todos os períodos de Indisponibilidade começam quando a Equinix recebe a notificação do Cliente 
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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 Escusada", 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 por parte do Cliente ou falha em cumprir 

quaisquer requisitos mínimos de hardware ou software; (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 da Equinix; ou (e) ocorre durante uma janela de manutenção 

programada  recomendada pela Equinix. 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 de uso do Precision Time por 

parte do Cliente ao realizar a manutenção programada. A Equinix envidará esforços comercialmente razoáveis para informar o 

Cliente quando houver degradação conhecida da precisão do serviço PTP do Precision Time. Se outros serviços prestados 

pela Equinix conferirem ao Cliente direitos a um SLA e a créditos correspondentes, e tal interrupção do serviço causar a falha 

do Precision Time, o Cliente terá direito a apenas um crédito.  


