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Termos e Condições da Nota de Encomenda da Microsoft 

1. Aceitação e Efeito. A presente nota de encomenda (“Nota de Encomenda”) é entre a entidade Microsoft emissora da 

Nota de Encomenda (“Microsoft”) e o fornecedor identificado no presente documento (“Fornecedor”) e abrange: 

a. Bens: a aquisição de software e bens corpóreos 

b. Serviços: a aquisição/encomenda de serviços 

c. Materiais a Entregar: qualquer propriedade intelectual ou outro produto de trabalho desenvolvido 

especificamente para a Microsoft pelo Fornecedor ou por um subcontratante do Fornecedor como parte dos 

Serviços 

Esta Nota de Encomenda entra em vigor na data de início da execução por parte do Fornecedor ou na data da 

assinatura do Fornecedor, consoante o que se verificar primeiro. Exceto conforme expresso na Secção 2 abaixo, a 

aceitação da presente Nota de Encomenda por parte do Fornecedor está expressamente limitada aos presentes 

termos e condições, sem lugar a contrapropostas. 

2. Relação com Outros Contratos. Os termos e condições da presente Nota de Encomenda constituem a totalidade do 

contrato vinculativo celebrado entre a Microsoft e o Fornecedor, exceto: 

a. Se as partes celebraram mutuamente um contrato, incluindo um contrato Microsoft Supplier Program 

(“MSP”), que entra em vigor na data da presente Nota de Encomenda e se aplica aos Bens e/ou Serviços 

encomendados pela presente Nota de Encomenda e/ou se esse contrato se aplica à relação das partes 

regida pela presente Nota de Encomenda, então as disposições do referido contrato estão incorporadas. Em 

caso de conflito entre a presente Nota de Encomenda e o referido contrato, serão aplicados os termos do 

referido contrato.  

b. Se vários contratos com disposições semelhantes ou contraditórias forem passíveis de aplicação à presente 

Nota de Encomenda, as partes concordam que serão aplicados os termos mais favoráveis à Microsoft, 

exceto se o resultado for pouco razoável, inaceitável ou proibido por lei.  

c. Exceto conforme expresso acima na presente Secção 2 e que não abranja as Alterações à Encomenda 

descritas na Secção 8 nem as disposições de Cessação da Secção 12, não prevalecerão termos adicionais 

ou diferentes à presente Nota de Encomenda, a menos que as partes executem mutuamente um documento 

por escrito. 

3. Embalagem, Envio e Devoluções de Bens ou Materiais a Entregar. Salvo disposição especificamente em contrário na 

presente Nota de Encomenda:  

a. Embalagem. 
(1) O preço baseado no peso incluirá apenas o peso líquido;  
(2) O Fornecedor não cobrará à Microsoft os custos de embalagem ou de pré-envio, como o 

embalamento, o encaixotamento, os danos causados pelo manuseamento, o frete ou o 

armazenamento.  

b. Envio. 
(1) O Fornecedor indicará em todos os contentores as informações de manuseamento e de envio 

necessárias, o(s) número(s) da(s) Nota(s) de Encomenda, a data de envio e os nomes do destinatário 

e do remetente;  
(2) Cada envio será acompanhado de uma fatura detalhada, de uma lista de embalagem e de qualquer 

outra documentação necessária ao trânsito nacional ou internacional, de autorizações 

regulamentares ou da identificação dos Bens ou Materiais a Entregar; 
(3) A Microsoft só pagará pela quantidade recebida, que não deverá exceder a quantidade máxima 

encomendada;  
(4) A Microsoft ou o respetivo agente colocarão em espera os envios em excesso por conta e risco do 

Fornecedor durante um período de tempo razoável enquanto aguarda instruções de envio da parte 

do Fornecedor; 
(5) não serão cobrados à Microsoft custos de envio ou de entrega; 
(6) Salvo se acordado em contrário, os Bens e Materiais a Entregar serão entregues no 10º dia a contar 

da data da Nota de Encomenda: 
i. FOB na localização de entrega designada pela Microsoft se os Bens e Materiais a Entregar 

tiverem a mesma jurisdição que a localização de entrega designada pela Microsoft; ou 
ii. DDP (Incoterms 2010) na localização de entrega designada pela Microsoft para a entrega 

transfronteiriça de Bens e Materiais a Entregar na localização de entrega designada pela 

Microsoft; e  
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(7) O Fornecedor suportará todos os riscos de perda, danos ou destruição dos Bens ou Material a 

Entregar, no todo ou em parte, que ocorram antes da aceitação final por parte da Microsoft na 

localização de entrega designada. A Microsoft é responsável por quaisquer perdas causadas pela 

negligência grosseira dos seus empregados antes da aceitação.  

c. Devoluções. O Fornecedor suportará os custos com as devoluções das quantidades enviadas em excesso ou 

dos itens rejeitados. 

4. Faturas.  

a. Desde que a faturação eletrónica esteja disponível, o Fornecedor seguirá esse processo. A MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com é uma aplicação baseada na Web, fornecida pela Microsoft aos seus 

beneficiários, que permite aos beneficiários submeter faturas eletrónicas diretamente à Microsoft. A 

ferramenta MS Invoice suporta submissões de faturas eletrónicas numa base de um para um ou através do 

carregamento em massa se existirem várias faturas. O beneficiário deve contactar a Microsoft Accounts 

Payable Help Desk em https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx e 

fornecer uma justificação válida se não conseguir submeter faturas através deste processo, a título de 

exceção a Microsoft fornecerá um processo alternativo para a submissão de faturas. A fatura tem de conter 

a seguinte informação: Número de Nota de Encomenda, número do item, descrição do item, quantidades, 

preços unitários, totais globais, número de guia da embalagem, envio, localidade e distrito para expedição, 

impostos e qualquer outra informação exigida pela Microsoft na medida do razoável. O Fornecedor não 

cobrará à Microsoft pela pesquisa, comunicação ou correção de quaisquer erros relacionados com as 

respetivas faturas. A Microsoft poderá fornecer a funcionalidade de faturação eletrónica ao Fornecedor 

através da utilização de um fornecedor de serviços de faturação de terceiros Nessas circunstâncias, o 

Fornecedor autoriza o fornecedor de faturação eletrónica a receber os dados da fatura do Fornecedor não 

constituindo ainda uma fatura original e subsequentemente aplicar uma assinatura eletrónica aos dados da 

fatura para emissão de faturas eletrónicas “em nome e por conta do” Fornecedor.  

b. A Microsoft poderá contestar qualquer fatura mediante notificação verbal ou por escrito ou pagamento 

parcial. A Microsoft envidará os esforços possíveis, do ponto de vista comercial, para notificar o Fornecedor 

por escrito sobre qualquer montante contestado, no prazo de 60 dias a contar da receção da fatura aplicável. 

Nem a falta de fornecimento da notificação nem do pagamento de uma fatura constituem uma renúncia a 

qualquer ação ou direito.  

5. Termos de Pagamento/Descontos/Compensação/Despesas.  

a. Depois da Microsoft aceitar os Bens ou Serviços e receber uma fatura correta e não contestada (a “Data de 

Criação”), a Microsoft realizará o pagamento dessa fatura o mais tardar sessenta (60) dias após a Data de 

Criação. 

b. A Microsoft não é obrigada a pagar qualquer fatura recebida do Fornecedor decorridos mais de 120 dias 

após a aceitação dos Bens ou Serviços pela Microsoft.  

c. O pagamento de uma fatura não constituirá aceitação dos Bens e está sujeito a ajustes por erros, 

insuficiências, defeitos ou outras falhas do Fornecedor no cumprimento dos requisitos da presente Nota de 

Encomenda.  

d. A Microsoft poderá deduzir montantes devidos à Microsoft de um montante que a Microsoft tenha em dívida 

para com o Fornecedor ou para com empresas afiliadas do Fornecedor. A Microsoft notificará o Fornecedor 

dentro de um período de tempo considerado razoável após a compensação. 

e. Salvo se acordado em contrário, o Fornecedor é responsável por todas as despesas incorridas com o 

fornecimento de Bens ou Serviços e com o cumprimento ao abrigo da presente Nota de Encomenda. 

6. Impostos.  

a. Salvo disposição em contrário abaixo, os montantes a pagar pela Microsoft ao Fornecedor não incluem 

quaisquer impostos. A Microsoft não é responsável por quaisquer impostos que o Fornecedor seja 

legalmente obrigado a pagar, incluindo, mas não limitado a impostos sobre resultados líquidos ou receitas 

brutas, impostos de “franchisings” e impostos sobre a propriedade. A Microsoft pagará ao Fornecedor todos 

os impostos sobre as vendas, utilização ou impostos sobre o valor acrescentado (IVA) decorrentes da 

presente Nota de Encomenda e que a lei exija que o Fornecedor cobre à Microsoft. Se a Microsoft fornecer ao 

Fornecedor um certificado de isenção válido, o Fornecedor não cobrará os impostos abrangidos pelo referido 

certificado. O Fornecedor indemnizará e protegerá a Microsoft relativamente a quaisquer ações, custos 

(incluindo os honorários razoáveis de advogados) e responsabilidades relacionadas com os impostos do 

Fornecedor.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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b. Se a lei requer que a Microsoft retenha na fonte impostos de pagamentos ao Fornecedor, a Microsoft poderá 

reter esses impostos e pagá-los à autoridade fiscal adequada. A Microsoft entregará ao Fornecedor um 

comprovativo oficial dos referidos impostos. A Microsoft envidará os esforços possíveis para minimizar os 

impostos retidos na fonte, até ao limite possível permitido por lei. 

7. Inspeção e Aceitação. 

a. Os Bens e Serviços terão de cumprir os padrões e as especificações estabelecidos na presente Nota de 

Encomenda. A Microsoft poderá cancelar a presente Nota de Encomenda se o Fornecedor não cumprir as 

normas e as especificações da Nota de Encomenda.  

b. Todos os Bens e Serviços estarão sujeitos a inspeção e a testes por parte da Microsoft, a qualquer momento 

e em qualquer local, incluindo o período de produção e antes da aceitação final. Se a Microsoft realizar a 

inspeção ou os testes nas instalações do Fornecedor, o Fornecedor disponibilizará, sem custos adicionais, 

todos os recursos e assistência necessários à segurança e comodidade dos inspetores da Microsoft. 

Nenhuma inspeção ou testes, realizados ou não antes da inspeção e aceitação finais, libertará o Fornecedor 

da responsabilidade por defeitos ou pelo não cumprimento dos requisitos da presente Nota de Encomenda. 

c. Se qualquer item fornecido ao abrigo da presente Nota de Encomenda apresentar defeitos a nível dos 

materiais ou da execução ou não cumprir os requisitos, a Microsoft poderá rejeitá-lo sem correção, exigir a 

correção num determinado período de tempo, aceitá-lo mediante um ajuste no preço ou devolvê-lo ao 

Fornecedor para obter o reembolso total. Quando a Microsoft notificar o Fornecedor, o Fornecedor substituirá 

ou corrigirá de imediato, a expensas suas, qualquer item rejeitado ou que necessite de correção. Se, após o 

pedido da Microsoft, o Fornecedor não substituir ou corrigir, de imediato, um item com defeito durante a 

agenda de entrega, a Microsoft poderá, por sua exclusiva iniciativa, (i) substituir ou corrigir o referido item e 

cobrar o custo ao Fornecedor, (ii) cessar, sem notificação prévia, a presente Nota de Encomenda por 

incumprimento, devolver o item rejeitado ao Fornecedor por conta deste e o Fornecedor reembolsará, de 

imediato, quaisquer montantes pagos pela Microsoft pelo item devolvido ou (iii) exigirá uma redução no 

preço adequada. 

d. Não obstante quaisquer inspeções ou pagamentos efetuados anteriormente, todos os Bens e Serviços 

continuarão a estar sujeitos a inspeção e aceitação finais numa localização designada pela Microsoft num 

período de tempo razoável após a entrega ou a execução. Os registos referentes à totalidade do trabalho de 

inspeção deverão estar completos e disponíveis para a Microsoft durante a execução da presente Nota de 

Encomenda e pelo período de tempo que a Microsoft determinar. 

8. Alterações à Encomenda. A Microsoft poderá suspender a execução do Fornecedor, aumentar ou diminuir as 

quantidades encomendadas ou efetuar alterações de acordo com as necessidades comerciais razoáveis da Microsoft 

(cada um deles designado por um “Pedido de Alteração”), mediante notificação por escrito enviada ao Fornecedor, 

incluindo através de correio eletrónico, e sem qualquer notificação aos fiadores, subcontratantes ou cessionários do 

Fornecedor. Salvo mutuamente acordado, um Pedido de Alteração não se aplica à alteração dos Bens e Serviços 

entregues na totalidade e dentro do prazo antes da data do Pedido de Alteração. Se qualquer alteração resultar num 

aumento ou numa diminuição do custo ou do tempo necessário à execução por parte do Fornecedor, poderá 

proceder-se a um ajuste equitativo no preço, na agenda de entrega ou em ambos, se a Microsoft assim o acordar por 

escrito. 

9. Ferramentas e Equipamento. Todas as ferramentas, equipamento ou materiais adquiridos pelo Fornecedor para 

utilização no fornecimento dos Bens e Serviços que tenham sido fornecidos, pagos ou faturados à Microsoft, 

incluindo, mas não limitado a especificações, desenhos, ferramentas, matrizes, moldes, montagens, padrões, fresas, 

elétrodos, furadores, elementos gráficos, ecrãs, fitas, modelos, equipamento de teste especial, medidores, conteúdo, 

dados e software, serão considerados propriedade da Microsoft, tratados como informação confidencial e entregues 

em boas condições, exceção feita ao desgaste normal, pelo Fornecedor na localização de entrega designada pela 

Microsoft, de acordo com a Secção 3, imediatamente após solicitação e sem custos para a Microsoft. O Fornecedor 

garante que os itens e as informações não serão utilizados para processamento ou para produção de quaisquer 

materiais ou peças destinados a outras entidades que não a Microsoft sem o prévio consentimento por escrito da 

Microsoft.  

10. Propriedade e utilização da propriedade intelectual de cada uma das partes. 

a. Cada uma das partes deterá e manterá todos os direitos sobre a respetiva propriedade intelectual pré-

existente e qualquer propriedade intelectual desenvolvida fora do âmbito dos Bens e Serviços ao abrigo da 

presente Nota de Encomenda.  

b. Exclusivamente como Materiais a Entregar: Todos os Materiais a Entregar são “trabalho contratado” pela 

Microsoft tal como definido pela lei de direitos de autor aplicável, e a Microsoft será a proprietária de todos 

os Materiais a Entregar, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual, todos os suportes de dados 
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em qualquer formato, hardware e outros materiais corpóreos criados pelo Fornecedor durante o período de 

prestação dos Serviços. Se qualquer parte do Material a Entregar não se qualificar como “trabalho 

contratado” ou inclui material sujeito a direitos de autor, patentes, segredo comercial ou qualquer outra 

proteção proprietária, o Fornecedor cede à Microsoft, aos respetivos sucessores e cessionários, todos os 

direitos, títulos e interesses sobre e no que diz respeito ao Material a Entregar, incluindo todos os direitos de 

propriedade intelectual à Microsoft. O Fornecedor executará e entregará os referidos instrumentos e tomará 

as medidas necessárias se solicitado pela Microsoft, conforme exigido para realizar essas tarefas. O 

Fornecedor aceita ainda renunciar a todos os direitos morais ou direitos semelhantes sobre o Material a 

Entregar, caso os referidos direitos se apliquem. Se a lei aplicável limitar a capacidade de o Fornecedor 

renunciar aos direitos morais, o Fornecedor renunciará a todos os direitos morais sobre o Material a Entregar 

até ao limite máximo permitido pela referida lei. Qualquer trabalho do Fornecedor que inclua um produto ou 

relatório por escrito ou personalizado relacionado com, ou a ser utilizado num Material a Entregar é 

considerado como trabalho contratado. 

c. Se o Fornecedor utilizar a propriedade intelectual de qualquer Fornecedor ou de terceiros em qualquer Bem 

ou Serviço, o Fornecedor continuará a deter a propriedade intelectual do Fornecedor. O Fornecedor 

concederá à Microsoft um direito e uma licença internacionais, não exclusivos, perpétuos, irrevogáveis, 

isentos de royalties e totalmente pagos, sobre toda a propriedade intelectual, atual e futura, para utilização 

da propriedade intelectual do Fornecedor ou de terceiros em conformidade com os direitos de propriedade 

da Microsoft ao abrigo da presente Secção 10. 

d. Propriedade intelectual da Microsoft.  
(1) O Fornecedor poderá obter “Materiais da Microsoft”, o que significa quaisquer materiais corpóreos 

ou incorpóreos (incluindo hardware, software, código fonte, documentação, metodologias, 

conhecimentos já adquiridos, processos, técnicas, ideias, conceitos, tecnologias e dados) facultados 

por ou em nome da Microsoft, para a execução dos Serviços. Os Materiais da Microsoft incluem 

quaisquer modificações efetuadas ou trabalhos derivados dos materiais acima mencionados, das 

marcas registadas e de quaisquer dados introduzidos nas bases de dados do Fornecedor como parte 

dos Serviços. 
(2) A Microsoft concede ao Fornecedor uma licença não exclusiva e revogável para a cópia, utilização e 

distribuição de quaisquer Materiais da Microsoft fornecidos ao Fornecedor, na medida do necessário 

para a execução ao abrigo da presente Nota de Encomenda.  
(3) A Microsoft manterá todos os outros direitos sobre os Materiais da Microsoft e a propriedade 

intelectual relacionada. O Fornecedor não tem o direito de sublicenciar os Materiais da Microsoft. Se 

os Materiais da Microsoft forem fornecidos com uma licença em separado, os termos dessa licença 

também se aplicarão. O Fornecedor contratará seguros e tomará todas as medidas razoáveis para 

proteger os Materiais da Microsoft contra perdas ou danos, roubo ou desaparecimento. A Microsoft 

poderá revogar a licença para os Materiais da Microsoft em qualquer momento e por qualquer 

razão. A licença cessará automaticamente com a expiração ou cessação da presente Nota de 

Encomenda: O Fornecedor devolverá, de imediato, quaisquer Materiais da Microsoft após expiração 

ou cessação.  
(4) Relativamente à utilização do Fornecedor dos Materiais da Microsoft: 

i. O Fornecedor não modificará, não procederá a engenharia inversa, não descompilará nem 

desmontará os Materiais da Microsoft, exceto se tal for permitido pela Microsoft; 
ii. O Fornecedor manterá intactas e não modificará nem ocultará quaisquer licenças e 

notificações proprietárias incluídas nos Materiais da Microsoft; 
iii. A Microsoft não é obrigada a fornecer suporte técnico, manutenção nem atualizações para 

os Materiais da Microsoft; 
iv. Todos os Materiais da Microsoft são fornecidos “tal como estão” sem garantia de qualquer 

espécie; e 
v. O Fornecedor assume o risco de perda, danos, acesso ou utilização não autorizado, roubo ou 

desaparecimento de Materiais da Microsoft ao cuidado, à guarda ou sob o controlo do 

Fornecedor (ou do subcontratante). 

e. Licença para o software e Propriedade Intelectual nos Bens. 
(1) Licença. O Fornecedor concede à Microsoft uma licença internacional, irrevogável, não exclusiva, 

perpétua, totalmente paga e isenta de royalties para quaisquer Bens que incluam software ou outra 

propriedade intelectual não sujeita a uma licença em separado (incluindo aplicações instaladas). A 

licença permite à Microsoft utilizar o software e a propriedade intelectual em questão relacionados 

com os Bens. A Microsoft poderá transferir esta licença se transferir os Bens para uma empresa 

afiliada da Microsoft, um fornecedor de serviços de terceiros da Microsoft ou um proprietário 

substituto por venda ou locação financeira. 
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(2) Transmissão de garantias e indemnizações. O Fornecedor cede e transmite à Microsoft todas as 

garantias e indemnizações para os Bens dos fabricantes e licenciantes independentes. 

f. O direito aos Bens (que não sejam software) será transmitido do Fornecedor para a Microsoft mediante 

aceitação final. 

11. Declarações e Garantias. O Fornecedor declara e garante que: 

a. O Fornecedor dispõe de todos os direitos e autoridade para celebrar o presente Contrato e cumprir todas as 

condições do mesmo. A execução do contrato por parte do Fornecedor não violará qualquer contrato ou 

obrigação entre o Fornecedor e quaisquer terceiros;  

b. Os Serviços serão executados de forma profissional e apresentarão um elevado nível de qualidade;  

c. O Fornecedor fornecerá à Microsoft todos os Bens e Serviços isentos de (i) qualquer defeito de conceção, 

produção e materiais, (ii) qualquer responsabilidade por royalties e (iii) qualquer direito de retenção ou 

qualquer outro privilégio legal ou direito de garantia ou ónus;  

d. Qualquer software Microsoft na posse do Fornecedor está devidamente licenciado para utilização; 

e. Os Bens, Serviços, Materiais a Entregar e qualquer PI do Fornecedor ou de terceiros fornecidos à Microsoft ao 

abrigo do presente Contrato: 

i. Não são regidos, total ou parcialmente, por uma Licença Excluída. “Licença Excluída” significa 

qualquer licença de software que requeira, como condição de utilização, modificação e/ou 

distribuição, que o software ou outro software combinado e/ou distribuído com o mesmo seja (a) 

divulgado ou distribuído sob a forma de código fonte; (b) licenciado para realizar trabalhos 

derivados; ou (c) redistribuível sem encargos; e  

ii. Não estarão sujeitos aos termos de licenciamento que exijam que qualquer PI, produto ou serviço da 

Microsoft ou qualquer PI do Fornecedor ou de terceiros licenciados à Microsoft ou documentação 

que incorpore ou derive dos Materiais a Entregar, sejam licenciados ou partilhados com terceiros; 

f. Os Bens, Serviços, Materiais a Entregar e qualquer PI do Fornecedor ou de terceiros fornecidos à Microsoft ao 

abrigo do presente Contrato não:  

i. Infringirão, tanto quanto seja do conhecimento do Fornecedor, quaisquer patentes, direitos de autor, 

marcas registadas, segredos comerciais nem outros direitos proprietários de terceiros; nem 

ii. Conterão quaisquer vírus ou outro código malicioso que possa degradar ou infetar quaisquer Bens, 

produtos, serviços ou qualquer outro software ou redes ou sistemas da Microsoft; 

g. O Fornecedor cumprirá todas as leis regras e regulamentos aplicáveis, quer sejam locais, estatais, federais 

ou estrangeiras; 

h. O Fornecedor cumprirá com as regulamentações em matéria de exportação dos EUA (Export Administration 

Regulations), com as regulamentações sobre o comércio internacional de armas (International Traffic in 

Arms Regulations), com os programas de sanções do Serviço de Controlo dos Ativos Estrangeiros do 

Departamento do Tesouro dos EUA e com as restrições ao utilizador final, utilização final e destino emitidas 

pelos EUA e por outros governos na medida em que se apliquem aos Bens e Serviços e tecnologia conexa na 

presente Nota de Encomenda, incluindo o acesso aos referidos Bens e Serviços, sujeitos às restrições à 

exportação dos EUA e de outros países. Para obter mais informações, consulte 

http://www.microsoft.com/exporting.  
i. O Fornecedor cumprirá e fornecerá aos seus empregados formação em todas as leis aplicáveis contra 

suborno, corrupção, livros e registos inexatos, controlos internos inadequados e branqueamento de capitais, 

incluindo a Lei dos EUA sobre a Prática de Corrupção no Exterior. O Fornecedor não oferecerá nem dará a 

nenhum empregado, agente ou representante da Microsoft qualquer gratificação com vista a assegurar um 

negócio da Microsoft ou a influenciar uma dessas pessoas a alterar os termos, as condições ou a execução 

de qualquer contrato com a Microsoft ou a pedido da Microsoft, incluindo, mas não limitado à presente Nota 

de Encomenda.  

12. Cessação. A Microsoft poderá cessar a presente Nota de Encomenda com ou sem justificação. A cessação é efetiva 

mediante notificação por escrito. Se a Microsoft cessar o Contrato por conveniência, terá como única obrigação pagar 

pelos 

a. Materiais a Entregar ou Bens aceites antes da data efetiva da cessação; ou  

b. Serviços executados dos quais a Microsoft continue a beneficiar após a data efetiva da cessação. 

http://www.microsoft.com/exporting
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13. Privacidade e Proteção de Dados.  

a. “Informações Pessoais” designam quaisquer informações fornecidas pela Microsoft ou recolhidas pelo 

Fornecedor nos termos da presente Nota de Encomenda:  
(1) Que identifiquem ou possam identificar, contactar ou localizar a pessoa a quem essas informações 

pertencem; ou  
(2) Que possam ser utilizadas para obter a identificação ou as informações de contacto de uma pessoa 

individual. As informações pessoais incluem sem limitação: o nome, a morada, o número de 

telefone, o número de fax, o endereço de correio eletrónico, o número da segurança social ou 

qualquer outra identificação emitida por uma entidade pública e as informações de cartão de 

crédito. Na medida em que quaisquer outras informações (por exemplo, perfil pessoal, identificador 

exclusivo, informações biométricas e/ou endereço IP) estiverem associadas ou combinadas com 

Informações Pessoais, então essas informações também serão consideradas Informações Pessoais. 

b. Se o Fornecedor recolher ou aceder a quaisquer Informações Pessoais no âmbito da execução dos Serviços, 

o Fornecedor concorda em cumprir os Requisitos de Proteção de Dados do Fornecedor (Supplier Data 

Protection Requirements, DPR) mais atuais disponíveis em 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx ou de 

outro modo fornecidos pela Microsoft.  

14. Cumprimento das diretrizes do Fornecedor e do Código de Conduta do Fornecedor. O Fornecedor cumprirá com a 

versão mais atual das Diretrizes do Fornecedor e do Código de Conduta do Fornecedor. As versões mais atuais das 

Diretrizes do Fornecedor e do Código de Conduta do Fornecedor estão disponíveis em 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx.  

15. Normas de Acessibilidade da Microsoft. Quaisquer dispositivos, produtos, Web site, aplicação baseada na Web ou 

conteúdo online desenvolvidos para a Microsoft ou fornecidos à Microsoft têm de cumprir os requisitos de 

acessibilidade estabelecidos por lei ou conforme fornecidos pela Microsoft. Se o Fornecedor desenvolver, fornecer ou 

mantiver algum Web site, aplicação baseada na Web ou conteúdo online, o Fornecedor concorda que os referidos 

Web sites, aplicações ou conteúdo cumprirão com os Critérios de Êxito Nível A e AA das Diretrizes de Acessibilidade 

para o Conteúdo da Web 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level A and AA Success Criteria, WCAG 2.0 

AA). WCAG 2.0, também codificado como ISO/IEC 40500:2012, em http://www.w3.org/TR/WCAG20/; está 

disponível uma descrição geral de WCAG em http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Não Renúncia. O atraso ou a falha da Microsoft no exercício de qualquer direito ou ressarcimento não resultará numa 

renúncia do mesmo ou de qualquer outro direito ou ressarcimento. 

17. Insolvência, Perda de Lucros, Danos.  

a. A insolvência ou declaração de falência, o pedido voluntário de falência ou a cessão em benefício de 

credores de qualquer uma das partes constituirá uma violação substancial da presente Nota de Encomenda. 

Para efeitos da presente Nota de Encomenda, “insolvência” designa que ou (a) os passivos de uma das 

partes excedem os seus ativos, cada um dos quais declarados de forma equitativa, ou (b) a falta de 

pagamento de uma das partes das suas obrigações comerciais de forma atempada no decurso normal da 

atividade. 

b. Limitações de Responsabilidade. EXCETO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES DE INDEMNIZAÇÃO 

ESPECIFICADAS NA SECÇÃO 19, NENHUMA DAS PARTES SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE A OUTRA POR 

QUAISQUER DANOS INDIRETOS, CONSEQUENTES, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS (INCLUINDO 

DANOS POR PERDA DE DADOS, RECEITAS E/OU LUCROS), PREVISÍVEIS OU IMPREVISÍVEIS, QUE RESULTEM 

DA PRESENTE NOTA DE ENCOMENDA, INDEPENDENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SE BASEAR NUMA 

VIOLAÇÃO DO CONTRATO, ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, VIOLAÇÃO DE GARANTIAS OU 

QUALQUER OUTROS, AINDA QUE A OUTRA PARTE SEJA INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DOS 

REFERIDOS DANOS. 

18. Subcontratação. O Fornecedor não subcontratará nenhum terceiro para fornecimento de quaisquer Bens ou Serviços 

sem o prévio consentimento por escrito da Microsoft. 

19. Indemnização. O Fornecedor defenderá, indemnizará e protegerá a Microsoft contra todas as queixas, exigências, 

perdas, custos, danos e ações resultantes de (a) violações, efetivas ou alegadas, de direitos de propriedade 

intelectual de terceiros ou de outros direitos proprietários decorrentes dos Bens e Serviços fornecidos à Microsoft ao 

abrigo da presente Nota de Encomenda, (b) qualquer queixa ou ação que, a ter fundamento, constitua uma violação 

de qualquer garantia do Fornecedor incluída no presente documento, (c) qualquer ato ou omissão que não cumpra as 

leis aplicáveis, as regras ou os regulamentos aplicáveis pelo Fornecedor ou pelos agentes, empregados ou 

subcontratantes do Fornecedor, (d) qualquer violação das obrigações de confidencialidade, (e) atos ou omissões 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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negligentes ou deliberados do Fornecedor ou dos respetivos subcontratantes que resultem em ofensas à integridade 

física ou na morte de qualquer pessoa, na perda, no desaparecimento ou em danos a bens corpóreos ou incorpóreos 

e (f) quaisquer queixas ou ações dos respetivos empregados, das empresas afiliadas ou dos subcontratantes, 

independentemente do fundamento para as mesmas, incluindo, mas não limitado ao pagamento de acordos, 

julgamentos e honorários razoáveis de advogados. 

20. Seguro.  

a. O Fornecedor manterá os seguintes seguros e limites mínimos (ou os limites equivalentes na moeda local 

aplicável): (i) seguro de responsabilidade geral comercial com um limite de 500.000 USD por ocorrência para 

ofensas à integridade física e/ou danos materiais (incluindo Responsabilidade Automóvel), (ii) seguro de 

Responsabilidade Civil da Entidade Empregadora com um limite mínimo de 100.000 USD por ocorrência e 

(iii) limites legais para quaisquer ações ao abrigo das leis aplicáveis dos EUA relativas a Indemnizações por 

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais ou outras leis ou regulamentos semelhantes aplicáveis a atos 

por parte do Fornecedor e/ou dos respetivos agentes, empregados ou subcontratantes ao abrigo da presente 

Nota de Encomenda. 

b. Se o fornecimento de Bens ou Serviços ao abrigo da presente Nota de Encomenda dê origem a 

responsabilidade profissional/responsabilidade por erros e omissões, o Fornecedor manterá uma cobertura 

de seguro que abranja a referida responsabilidade com montantes máximos nunca inferiores a 2.000.000 

USD por ação ou com os limites equivalentes na moeda local aplicável. O seguro cobrirá a violação de 

direitos de propriedade intelectual de terceiros (por exemplo, direitos de autor e de marca registada) se essa 

cobertura estiver disponível no mercado. O Fornecedor manterá uma cobertura da apólice ativa ou 

prolongará o período da mesma de modo a cobrir as ações que possam ser intentadas e comunicadas à 

companhia de seguros no prazo de 12 meses após a cessação ou a expiração da presente Nota de 

Encomenda. 

c. O Fornecedor facultará à Microsoft, mediante solicitação, prova da cobertura de seguro obrigatória. Se a 

Microsoft determinar, na medida do razoável, que a cobertura do Fornecedor não é adequada, o Fornecedor 

adquirirá, de imediato, uma cobertura adicional e notificará a Microsoft por escrito.  

21. Não Divulgação de Assuntos Confidenciais. Se as partes tiverem celebrado um Contrato de Confidencialidade padrão 

da Microsoft, os termos do referido contrato serão aplicáveis e incorporados na presente Nota de Encomenda e todos 

os termos e condições da presente Nota de Encomenda e dos Materiais da Microsoft serão considerados 

Informações Confidenciais. Se as partes não tiverem celebrado um Contrato de Confidencialidade padrão da 

Microsoft, o Fornecedor aceita manter em total sigilo e não utilizar nem divulgar a terceiros quaisquer Informações 

Confidenciais da Microsoft, durante a vigência da presente Nota de Encomenda, bem como nos 5 anos 

subsequentes. A expressão “Informações Confidenciais da Microsoft” designa todas as informações não públicas 

designadas pela Microsoft, por escrito ou verbalmente, como sendo confidenciais ou que, em circunstâncias de 

divulgação, devem ser tratadas como confidenciais. As Informações Confidenciais da Microsoft incluem: 

a. Os termos e condições da presente Nota de Encomenda;  

b. Produtos de software ou hardware Microsoft disponibilizados ou por disponibilizar;  

c. Marketing ou promoção de qualquer produto Microsoft; 

d. Políticas ou práticas comerciais da Microsoft; 

e. Clientes ou fornecedores da Microsoft; 

f. Os Materiais da Microsoft ou quaisquer informações fornecidas pela Microsoft ao abrigo da presente Nota de 

Encomenda, ou obtidas ou criadas pelo Fornecedor no decorrer do fornecimento dos Bens ou Serviços; ou 

g. informações recebidas de terceiros que a Microsoft tem de tratar como confidenciais. 

Se o Fornecedor tiver alguma dúvida sobre o que está incluído nas Informações Confidenciais da Microsoft, deverá 

consultar a Microsoft. As Informações Confidenciais da Microsoft não incluirão informações das quais o Fornecedor 

tivesse conhecimento antes da sua divulgação por parte da Microsoft nem informações que venham a público sem a 

intervenção do Fornecedor. 

22. Auditoria. Durante a vigência da presente Nota de Encomenda e durante os 4 anos subsequentes, o Fornecedor 

aceita manter todos os registos e livros contabilísticos normais e adequados e todas as entradas habituais e 

adequadas relativas aos custos e às despesas pertinentes para a presente Nota de Encomenda. Durante o período 

acima mencionado, a Microsoft poderá auditar e/ou inspecionar os registos e as instalações aplicáveis para verificar 

as declarações ou as faturas emitidas pelo Fornecedor e confirmar se o Fornecedor cumpre a presente Nota de 

Encomenda. Esse tipo de auditoria será realizado por auditores internos da Microsoft ou por uma empresa de 

auditoria certificada selecionada pela Microsoft. O Fornecedor aceita fornecer à equipa de auditores ou inspetores 

designada pela Microsoft o acesso razoável aos registos e às instalações do Fornecedor. Se os auditores 
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determinarem que a Microsoft sobrefaturou o Fornecedor, o Fornecedor reembolsará a Microsoft pela referida 

sobrefaturação. A Microsoft assumirá a despesa dos respetivos auditores ou da equipa de inspeção. No entanto, se a 

auditoria demonstrar que o Fornecedor sobrefaturou a Microsoft em 5% ou mais durante o período da referida 

auditoria, o Fornecedor reembolsará a Microsoft pelas referidas despesas. 

23. Cessões. Nenhum direito ou obrigação ao abrigo da presente Nota de Encomenda (incluindo o direito a receber os 

montantes em dívida) serão cedidos sem o prévio consentimento por escrito da Microsoft. Qualquer cessão sem o 

referido consentimento será considerada nula. A Microsoft poderá ceder os respetivos direitos ao abrigo da presente 

Nota de Encomenda. 

24. Notificação de Conflitos Laborais. Sempre que um conflito laboral real ou potencial atrase ou ameace atrasar a 

execução atempada da presente Nota de Encomenda, o Fornecedor notificará de imediato a Microsoft por escrito 

sobre o referido conflito e fornecerá todos os detalhes relevantes. O Fornecedor incluirá uma disposição idêntica à 

acima mencionada em cada subcontrato e notificará por escrito a Microsoft imediatamente após a receção dessa 

notificação. 

25. Licença de Patente. Não obstante as restantes condições estipuladas no presente documento, se o Fornecedor não 

cumprir as suas obrigações nos termos da presente Nota de Encomenda, o Fornecedor, como compensação e sem 

quaisquer custos adicionais para a Microsoft, concederá automaticamente à Microsoft uma licença e um direito 

irrevogáveis, não exclusivos e isentos de royalties para a utilização, venda, produção de todos os produtos que 

integrem todas e quaisquer invenções e descobertas feitas, concebidas ou postas efetivamente em prática por parte 

ou em nome do Fornecedor associadas a um Material a Entregar ao abrigo da presente Nota de Encomenda. 

26. Lei Aplicável. Para os Bens e Serviços fornecidos à Microsoft nos Estados Unidos, a presente Nota de Encomenda 

será regulada e interpretada ao abrigo das leis do Estado de Washington. As partes aceitam como jurisdição 

exclusiva e foro competente os tribunais do Estado de Washington. Para os restantes Bens e Serviços fornecidos à 

Microsoft, a presente Nota de Encomenda será regida pelas leis, jurisdição e foro competente da localização física da 

Microsoft. 

27. Publicidade; Utilização das Marcas Registadas. O Fornecedor não utilizará qualquer marca registada, marca de 

serviço ou logótipo da Microsoft, nem divulgará ou autorizará a divulgação de qualquer publicidade, anúncio, 

comunicado de imprensa, anúncio público, ou desmentido ou confirmação dos mesmos, seja de que forma for, 

relacionados com qualquer aspeto da presente Nota de Encomenda ou com a relação entre o Fornecedor e a 

Microsoft sem a prévia aprovação por escrito da Microsoft. Se a referida aprovação for concedida, o Fornecedor só 

poderá utilizar as marcas registadas, marcas de serviço e os logótipos da Microsoft identificados e fornecidos pela 

Microsoft para os Bens e Serviços em cumprimento com as diretrizes da Microsoft disponíveis em 
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx. 

28. Cláusulas Independentes. No caso de um tribunal com jurisdição competente determinar que qualquer disposição da 

presente Nota de Encomenda é ilegal, inválida ou não aplicável, ou se qualquer dos termos for ilegal, inválido ou não 

aplicável ao abrigo da lei aplicável, as restantes disposições manter-se-ão plenamente em vigor e produzirão todos os 

seus efeitos. 

29. Manutenção em vigor. As disposições da presente Nota de Encomenda que, pelos seus termos, necessitem de ser 

cumpridas após a cessação ou a expiração ou se apliquem a eventos que possam ocorrer após a cessação ou a 

expiração da presente Nota de Encomenda, manter-se-ão em vigor após a cessação ou a expiração da mesma Nota 

de Encomenda. Todas as obrigações de indemnização serão consideradas como permanecendo em vigor após a 

cessação ou a expiração da presente Nota de Encomenda. 
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