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Snowflake Local Country Addendum 
Adendo Local Snowflake 

 
This Snowflake Local Country Addendum (“Local Country Addendum”) is supplemental to (in order of precedence, as applicable): (i) 
the fully executed Master SaaS Agreement or similar agreement entered by and between the parties governing the Service; or (ii) the 
then-current version of the Snowflake Terms of Service located at: www.snowflake.com/legal (the “Agreement”) between Snowflake and 
Customer. Except as set forth in this Local Country Addendum, the Agreement will remain in full force and effect.  Any defined terms 
used herein but not defined will have the meaning as defined in the Agreement. In the event of conflict between the terms in this Local 
Country Addendum and the Agreement, the terms in this Local Country Addendum will control with respect to the subject matter herein. 
 
Este Adendo Local da Snowflake (“Adendo Local”) é complementar (em ordem de precedência, conforme aplicável): (i) ao Contrato 
Principal de SaaS totalmente executado ou acordo semelhante que regem o Serviço celebrado por e entre as partes; ou (ii) a versão 
atual dos Termos de Serviço do Snowflake disponível em: www.snowflake.com/legal (o “Contrato”) entre o Snowflake e o Cliente. 
Exceto conforme estabelecido neste Adendo Local, o Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito. Quaisquer termos definidos aqui 
usados, mas não definidos, terão o significado a eles atribuído no Contrato. Em caso de conflito entre os termos deste Adendo Local e 
o Contrato, os termos deste Adendo Local prevalecerão com relação ao assunto aqui tratado. 
 
1. Brazil 
1. Brasil 
 

1.1. The following changes will be made to the Agreement if Customer is executing its Order Form with [NTD: insert Snowflake 
Brazil entity name.] and such changes shall only apply in connection with such Order Form: 

1.1. As seguintes alterações serão feitas no Contrato se o Cliente estiver executando seu Formulário de Pedido com [NTD: insira 
o nome da entidade da Snowflake Brasil.] e tais alterações serão aplicadas apenas em relação a tal Formulário de Pedido: 

1.1.1. The existing Taxes Section in the Agreement shall be deleted in its entirety and replaced with the following: 

1.1.1. A Seção de Impostos existente no Contrato será excluída em sua totalidade e substituída pelo seguinte: 

6.2. Taxes. Fees do not include Taxes. Customer is responsible for paying all Taxes associated with its purchases 
hereunder, including without limitation all use or access of the Snowflake Offerings by its Users. Snowflake will increase 
the fees as necessary to include applicable Brazilian Taxes on the invoice to Customer (tax inclusive invoice), unless 
Customer provides Snowflake with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority. 
Taxes will not be deducted from payments to Snowflake, except as required by Brazilian law and with no impact on the 
Fees. Upon Snowflake’s request, Customer will provide to Snowflake its proof of withholding tax remittance to the 
respective tax authority. Where applicable, Customer will provide its CNPJ Registration Number(s) on the Order Form 
to confirm the business use of the purchased services. 

6.2. Impostos. As taxas não incluem impostos. O Cliente é responsável por pagar todos os Impostos associados às 
suas compras aqui, incluindo, sem limitação, todo uso ou acesso às Ofertas Snowflake por seus Usuários. A Snowflake 
aumentará as taxas conforme necessário para incluir os impostos brasileiros aplicáveis na fatura para o Cliente (fatura 
com impostos incluídos), a menos que o Cliente forneça à Snowflake um certificado de isenção fiscal válido autorizado 
pela autoridade tributária apropriada. Os impostos não serão deduzidos dos pagamentos à Snowflake, exceto 
conforme exigido pela legislação brasileira e sem impacto nas Taxas. Mediante solicitação da Snowflake, o Cliente 
fornecerá à Snowflake seu comprovante de remessa de imposto retido na fonte à respectiva autoridade fiscal. Quando 
aplicável, o Cliente fornecerá seu(s) Número(s) de Registro CNPJ no Formulário de Pedido para confirmar o uso 
comercial dos serviços adquiridos. 

1.1.2. The existing definition for “Taxes” in the Agreement shall be deleted in its entirety and replaced with the following: 

1.1.2. A definição existente para “Impostos” no Contrato será excluída em sua totalidade e substituída pelo seguinte: 

“Taxes” means taxes, levies, duties or similar governmental assessments of any nature, including, for example, any 
sales, use, GST, value-added, ISS, PIS, COFINS, withholding, or similar taxes, whether domestic or foreign, or 
assessed by any jurisdiction, but excluding any taxes based on net income, property, or employees of Snowflake. 

“Impostos” significam impostos, taxas, encargos ou contribuições governamentais similares de qualquer natureza, 
incluindo, por exemplo, quaisquer vendas, uso, GST, valor agregado, ISS, PIS, COFINS, retenção na fonte ou 
impostos similares, sejam nacionais ou estrangeiros, ou cobrado por qualquer jurisdição, mas excluindo quaisquer 
impostos com base no lucro líquido, propriedade ou funcionários da Snowflake. 

1.1.3. The following new definition shall be added to the Definitions Section: 

1.1.3. A seguinte nova definição deve ser adicionada à Seção de Definições: 

“CNPJ Registration Number” means the tax identification number(s) of the business location(s) in Brazil where 
Customer is legally registered, and the ordered services are used for business use 
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“Número de Registro CNPJ” significa o(s) número(s) de identificação fiscal do(s) local(is) de negócios no Brasil onde 
o Cliente está legalmente registrado e os serviços solicitados são utilizados para finalidade comercial. 


