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PRODUCT APPENDIX 2B 
CONSULTING UNITS 

ANEXO 2B DE PRODUTO 
UNIDADES DE CONSULTORIA 

 

This Product Appendix contains terms that describe the parameters 

and govern your use of Consulting Units. Red Hat may modify or 

update this Product Appendix either by posting a revised version of 

this Product Appendix at 

https://www.redhat.com/en/about/agreements, and/or by providing 

notice using other reasonable means. If you do not agree to the 

updated terms then, (a) the existing Product Appendix will continue 

to apply to Red Hat Products you have purchased as of the date of 

the update for the remainder of any then-current term(s); and (b) the 

updated or modified terms will apply to any new purchases of Red 

Hat Products made after the effective date of the updated terms. 

When we use a capitalized term in this Appendix without defining it, 

the term has the meaning defined in the base agreement. 

Este Anexo de Produto contém termos que descrevem os 

parâmetros e regem o seu uso das Unidades de Consultoria. A 

Red Hat pode modificar ou atualizar este Anexo de Produto 

postando uma versão revisada deste Anexo de Produto em 

https://www.redhat.com/en/about/agreements, e/ou encaminhando 

notificação usando outros meios razoáveis. Se você não 

concordar com os termos atualizados, então (a) o Anexo de 

Produto existente continuará a ser aplicado aos Produtos Red Hat 

que você tiver adquirido a partir da data da atualização, pelo 

restante do(s) prazo(s) então vigente(s); e (b) os termos 

atualizados ou modificados serão aplicados a quaisquer novas 

compras de Produtos Red Hat efetuadas após a data de vigência 

dos termos atualizados. Quando nós usarmos um termo com letra 

maiúscula neste Anexo sem defini-lo, o termo tem o significado 

definido no contrato base. 

1. Consulting Units 1.  Unidades de Consultoria 

1.1 Consulting Units. “Consulting Units” are credits that may be 

redeemed by you for Red Hat Consulting services as set forth in 

this Product Appendix and the Redemption Tables located at 

https://www.redhat.com/en/services/consulting/units. To redeem 

Credit Units, contact a Red Hat sales representative or consulting 

representative and follow the steps in Section 1.3 below. 

1.1 Consultoria. “Unidades de Consultoria” são créditos da Red 

Hat que podem ser resgatados por você para Serviços de 

Consultoria da Red Hat, conforme estabelecido neste Anexo de 

Produto e nas Tabelas de Resgate (Redemption Tables) 

localizadas em 

https://www.redhat.com/en/services/consulting/units. Para 

resgatar as Unidades de Crédito, entre em contato com um 

representante de vendas ou representante de consultoria da 

Red Hat e siga as etapas da Cláusula 1.3 abaixo.  

1.2 Use of Consulting Units. Consulting Units: (a) are non-

refundable, (b) are non-transferable, (c) may not be 

redeemed for cash or credit, (d) must be used as whole 

credits, (e) cannot be combined with any other discounts, 

special offers or coupons, (f) cannot be pro-rated and (g) can 

only be redeemed in the same geographic region and 

currency as purchased. Government end users (or resellers 

acting on behalf of the Government) may not purchase 

Consulting Units.  

1.2 Uso das Unidades de Consultoria. As Unidades de 

Consultoria: (a) não são reembolsáveis, (b) são 

intransferíveis, (c) não podem ser resgatadas em dinheiro 

ou crédito, (d) devem ser usadas como créditos inteiros, 

(e) não podem ser combinadas com qualquer outro 

desconto, oferta especial ou cupom e (f) não podem ser 

pró-rateadas e (g) somente podem ser resgatadas na 

mesma região geográfica e moeda que foram adquiridas. 

Os usuários finais do Governo (ou revendedores agindo 

em nome do Governo) não podem comprar Unidades de 

Consultoria. 

1.3 Consulting Unit Redemption. Notwithstanding other 

payment terms, payment for Consulting Units must be 

received in full prior to the delivery of the associated 

Professional Services (as defined below). The following terms 

apply to the redemption of Consulting Units: 

1.3 Resgate da Unidade de Consultoria. Não obstante 

outras condições de pagamento, o pagamento pelas 

Unidades de Consultoria deve ser recebido integralmente 

antes da prestação dos Serviços Profissionais associados 

(conforme definido abaixo). Os seguintes termos se 

aplicam ao resgate das Unidades de Consultoria: 

a) Clients agrees to participate in a scoping call with Red Hat's 
consulting representative to determine the Client's 
requirements, level of effort, type of resources required, and 
other engagement specific details. 

a) O Cliente concorda em participar de uma reunião de 
análise de escopo com o representante de consultoria da 
Red Hat para determinar os requisitos do Cliente, o nível 
de esforço, os tipos de recursos necessários e outros 
detalhes específicos do envolvimento. 

b) Red Hat will provide a Redemption Form describing the 
scope of services (the “Professional Services” for each 
Redemption Form), consulting resource category, quantity of 
Consulting Units required to be redeemed for, and any 
additional terms or specifics applicable to, the engagement. 
The consulting resource category may vary based on Client's 
requirements, which will impact the number of Consulting 
Units required for the scope of services. The Redemption 
Form will define the pool of Consulting Units of Professional 
Services that will be provided set forth therein. 

 

b) A Red Hat fornecerá um Redemption Form descrevendo o 
escopo dos serviços (os “Serviços Profissionais” para cada 
Redemption Form), a categoria dos recursos de 
consultoria, a quantidade de Unidades de Consultoria que 
devem ser resgatadas e qualquer termo ou especificação 
adicional aplicável ao envolvimento. A categoria dos 
recursos de consultoria pode variar de acordo com os 
requisitos do Cliente, os quais afetarão o número de 
Unidades de Consultoria necessárias para o escopo dos 
serviços. O Redemption Form definirá o conjunto de 
Unidades de Consultoria de Serviços Profissionais que 

https://www.redhat.com/en/about/agreements
https://www.redhat.com/en/about/agreements
https://www.redhat.com/en/services/consulting/units
https://www.redhat.com/en/services/consulting/units
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serão prestados conforme estabelecido pelo mesmo. 
c) Client will review and agree to the scope of Professional 

Services and quantity of Consulting Units to redeem by 
executing the Redemption Form and returning to Red Hat. 

c) O Cliente analisará e concordará com o escopo dos 
Serviços Profissionais e a quantidade de Unidades de 
Consultoria a resgatar através da assinatura do 
Redemption Form e da devolução deste à Red Hat. 

d) Scheduling will occur upon execution of the Redemption 
Form and is subject to Red Hat’s resource availability. 

d) O agendamento ocorrerá após a assinatura do 
Redemption Form e estará sujeito à disponibilidade dos 
recursos da Red Hat. 

e) Consulting Units can be redeemed for Red Hat Professional 
Services with a minimum scope of forty (40) hours in duration. 

e) As Unidades de Consultoria podem ser resgatadas para os 
Serviços Profissionais da Red Hat com um escopo mínimo 
de 40 (quarenta) horas de duração. 

f) Consulting Units can only be redeemed for Red Hat’s 
Consulting services. Red Hat has the sole discretion to 
determine where and when the Consulting Units can be 
redeemed. Consulting Units may not be redeemed or applied 
towards Red Hat Training or any other Red Hat products or 
services. 

f) As Unidades de Consultoria somente podem ser 
resgatadas para os serviços de Consultoria da Red Hat. A 
Red Hat tem o direito exclusivo de determinar quando e 
onde as Unidades de Consultoria podem ser resgatadas. 
As Unidades de Consultoria não podem ser resgatadas ou 
aplicadas a Treinamentos da Red Hat ou a qualquer outro 
produto ou serviço da Red Hat. 

g) Consulting Units must be redeemed within one (1) year from 
the date of purchase or they will be forfeited. Customer is 
solely responsible for redeeming Consulting Units prior to 
their expiration. 

g) As Unidades de Consultoria devem ser resgatadas no 
prazo de um (1) ano a partir da data da compra ou serão 
perdidas. O Cliente é o único responsável por resgatar as 
Unidades de Consultoria antes de sua expiração. 

h) Any unused, unexpired Consulting Units may be used during 
their one year term, and may be combined with additional 
Consulting Units purchases for future Consulting services. 

h) Qualquer Unidade de Consultoria não utilizada e não 
expirada pode ser usada no prazo de um ano, bem como 
pode ser combinada com compras de Unidades de 
Consultoria adicionais para futuros serviços de 
Consultoria. 

  

2. Consumption Rules 2. Regras de Consumo 

The parties agree that the following rules shall apply to the 

consumption of Consulting Units: 

As partes concordam que as seguintes regras serão 

aplicadas ao consumo das Unidades de Consultoria: 

a) All resources assigned to deliver the Professional Services 
must be used in consecutive days or calendar weeks, as 
appropriate, during the Term defined in the Redemption 
Form. Unless otherwise agreed by the parties in writing, 
Professional Services will be performed Monday through 
Friday, between the hours of 8:00 am and 7:00 pm in the 
Red Hat consultant’s local time zone. Consultants will work 
a forty (40) hour work week unless otherwise mutually 
agreed by the parties in writing. Work outside of the hours 
above, work on weekends or on Red Hat-recognized 
holidays must be pre-approved in writing by Red Hat. 

a) Todos os recursos designados para prestar os Serviços 
Profissionais devem ser utilizados em dias ou semanas 
consecutivos, conforme apropriado, durante o Prazo 
definido no Redemption Form. Exceto se de outro modo 
acordado por escrito pelas partes, os Serviços 
Profissionais serão realizados de Segunda a Sexta-feira, 
entre as 8h e 19h, no fuso horário local do consultor da 
Red Hat. Os consultores trabalharão 40 (quarenta) horas 
semanais, exceto se de outro modo acordado por escrito 
pelas partes. O trabalho fora das horas especificadas 
acima, em finais de semana ou em feriados reconhecidos 
pela Red Hat deve ser previamente aprovado por escrito 
pela Red Hat. 

b) Each actual hour worked (on-site or Remotely) by a Red Hat 
consultant shall be consumed at the equivalent rate from the 
pool of Consulting Units; however any hours worked outside 
of Red Hat's standard business hours, on weekends or Red 
Hat-recognized holidays (as pre-approved by Customer and 
Red Hat) shall be consumed at double the Consulting Unit 
redemption rate. 

b) Cada hora real trabalhada (no local ou Remotamente) por 
um consultor da Red Hat deve ser consumida com base 
na taxa equivalente do conjunto de Unidades de 
Consultoria; no entanto, as horas trabalhadas fora do 
horário comercial padrão da Red Hat, aos finais de 
semana ou em feriados reconhecidos pela Red Hat 
(conforme previamente aprovado pelo Cliente e pela Red 
Hat) serão consumidas com base no dobro da taxa de 
resgate da Unidade de Consultoria. 

c) The Term of the Redemption Form shall not exceed twelve 
(12) months. 

c) O Prazo do Redemption Form não deverá exceder 12 
(doze) meses. 

d) Client will inform Red Hat in writing of cancellation or 
postponement of a scheduled Red Hat consultant at least 
five (5) working days before the consultant is to begin 
providing Professional Services. If less than five (5) working 
days’ notice is provided, Red Hat reserves the right to claim 
the assigned number of Consulting Units as agreed for the 
subsequent five (5) working days of delivery.  

d) O Cliente informará a Red Hat por escrito sobre o 
cancelamento ou o adiamento de um consultor agendado 
da Red Hat com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) 
dias úteis do início da prestação dos Serviços Profissionais 
pelo consultor. Se a notificação for fornecida com 
antecedência inferior a 5 (cinco) dias úteis, a Red Hat 
reservar-se o direito de reivindicar o número atribuído de 
Unidades de Consultoria acordado para os 5 (cinco) dias 
úteis subsequentes à notificação. 

  
2.1 Location. Red Hat’s Professional Services will be performed 

at the Client site located at the “Ship-to” address shown in 

the Redemption Form or a remote location (“Remote” or 

“Remotely”). If applicable, any documentation may be 

completed Remotely at Red Hat's discretion. 

2.1 Localização. Os Serviços Profissionais da Red Hat serão 

prestados no local do Cliente localizado no “Endereço de 

Entrega” identificado no Redemption Form ou em um local 

remoto (“Remoto” ou “Remotamente”). Se aplicável, 

qualquer documentação pode ser concluída 
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Remotamente, a critério da Red Hat. 

2.2 Multiple Personnel. Red Hat may, at its sole discretion, 

choose to engage different consulting personnel for different 

portions of the Professional Services. 

2.2 Pessoal Múltiplo. A Red Hat pode, a seu exclusivo 

critério, optar por envolver diferentes pessoas de 

consultoria para diferentes partes dos Serviços 

Profissionais. 

3. Client Responsibilities and Assumptions 3. Responsabilidades e Premissas do Cliente 

With respect to each Redemption Form, Client will provide 

the following: 

Com relação a cada Redemption Form, o Cliente 

fornecerá: 

a) Timely access to reasonably requested accurate and 
complete information relative to the Professional Services. 

a) Acesso em tempo oportuno oportuno às informações 
requeridas, dentro dos limites da razoabilidade, as quais 
serão precisas e completas e relacionadas aos Serviços 
Profissionais. 

b) Communication in writing of requirements, expectations 
and/or objectives. 

b) Comunicação, por escrito, dos requisitos, expectativas 
e/ou objetivos. 

c) Communication in writing of any desired changes in the 
scope of the Professional Services. 

c) Comunicação, por escrito, de qualquer alteração desejada 
no escopo dos Serviços Profissionais. 

d) Adequate workspace, network connectivity and telephone, 
and internet access. VPN access to Red Hat's internal 
network from the Red Hat consultant’s laptop is required in 
order to provide the Professional Services to the Client. 

d) Espaço de trabalho adequado, conectividade de rede, 
telefone e acesso à Internet. O acesso via VPN à rede 
interna da Red Hat a partir do laptop do consultor da Red 
Hat é necessário para a prestação dos Serviços 
Profissionais ao Cliente. 

e) Client shall be responsible for the actual content of any data 
file, selection and implementation of controls on its access 
and use, and security of any stored data. 

e) O Cliente é responsável pelo conteúdo existente de 
qualquer arquivo de dados, pela seleção e implementação 
de controles sobre seu acesso e uso, bem como pela 
segurança de qualquer dado armazenado. 

f) Client is responsible for ensuring that it has appropriate 
backup, security and virus-checking procedures in place for 
any computer facilities Client provides or which may be 
affected by the Professional Services and that any such 
data remains retrievable speedily and economically. 

f) O Cliente é responsável por garantir que possui 
procedimentos de backup, segurança e verificação de 
vírus apropriados para todas as instalações de 
computador fornecidas pelo Cliente ou que possam ser 
afetadas pelos Serviços Profissionais e garantirá que tais 
dados possam ser recuperados de maneira rápida e 
econômica. 

g) Client is responsible for ensuring that (a) all software 
provided by Client in connection with the Professional 
Services is properly licensed to Client and to Red Hat as 
needed to perform the Professional Services and (b) Client 
has purchased the appropriate Subscriptions for Red Hat 
Software. 

 

g) O Cliente é responsável por assegurar que (a) todo o 
software fornecido pelo Cliente em relação aos Serviços 
Profissionais esteja devidamente licenciado para o Cliente 
e para a Red Hat, conforme necessário para executar os 
Serviços Profissionais e (b) o Cliente tenha adquirido as 
subscrições apropriadas para o Software da Red Hat. 

  
Should any assumption set out or referred to in this 

Appendix or a Redemption Form prove to be invalid or 

should it not be possible for Client to carry out any of the 

obligations thereunder, Red Hat will be entitled to equitable 

adjustments to the Redemption Form, Professional Services 

and/or Fees for the Professional Services, including charging 

Client additional Consulting Units using Red Hat’s then 

applicable redemption rates for any resulting additional work 

or waiting time. This also applies for any delays and 

additional work required which was not caused by Red Hat. 

Se qualquer premissa estabelecida ou mencionada neste 

Anexo ou em um Redemption Form for inválida ou se não 

for possível para o Cliente realizar qualquer uma das 

obrigações previstas no referido documento, a Red Hat 

terá direito a ajustes equitativos no Redemption Form, nos 

Serviços Profissionais e/ou nas Taxas dos Serviços 

Profissionais, incluindo a cobrança de Unidades de 

Consultoria adicionais do Cliente com base nas taxas de 

resgate aplicáveis da Red Hat para qualquer trabalho ou 

tempo de espera adicional decorrente. Isso também se 

aplica a atrasos e trabalhos adicionais necessários que 

não foram causados pela Red Hat. 

Client acknowledges and agrees that (i) it has received from 

Red Hat all the necessary information pertaining to the 

scope, the provision and performance of the Professional 

Services related to Client’s intended use; and that (ii) Client 

has brought to Red Hat’s attention all the complete and 

necessary information in order to allow Red Hat, as the case 

may be, to comply with its duty to warn and/or to advise 

Client, in connection with the provision and performance of 

the Professional Services, as well as their use by Client. 

O Cliente reconhece e concorda que (i) recebeu da Red 

Hat todas as informações necessárias relativas ao escopo, 

à prestação e ao desempenho dos Serviços Profissionais 

relacionados ao uso pretendido pelo Cliente, e que (ii) o 

Cliente apresentou para consideração da Red Hat todas 

as informações completas e necessárias para permitir que 

a Red Hat, conforme o caso, cumpra seu dever de advertir 

e/ou aconselhar o Cliente em relação à prestação e ao 

desempenho dos Serviços Profissionais, bem como 

suautilização pelo Cliente. 
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4. Change Control Procedure 4. Procedimento de Controle de Alterações 

The parties may modify a Redemption Form by mutual 

written agreement, provided a mutual written agreement is 

not required to reallocate the quantity of hours set forth in 

the Redemption Summary of a Redemption Form (i.e., a 

reallocation of the stated number of hours among the types 

of Red Hat Roles listed), provided such changes do not 

exceed the total value of the Professional Services or 

number of Consulting Units as set forth in the Redemption 

Form. 

As partes podem modificar um Redemption Form através 

de um acordo mútuo por escrito, desde que um acordo 

mútuo por escrito não é necessário para realocar a 

quantidade de horas estabelecida no Resumo do 

Redemption de um Redemption Form (ou seja, uma 

realocação do número estabelecido de horas entre os 

tipos de recursos da Red Hat listados), desde que tais 

alterações não excedam o valor total dos Serviços 

Profissionais ou o número de Unidades de Consultoria, 

conforme estabelecido no Redemption Form. 

 

 

 

 

 


