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Termos e Condições de uma Ordem de Compra da Microsoft 

1. Aceitação e Efeito. Esta ordem de compra (“Ordem de Compra”) é celebrada entre a entidade da Microsoft que está 

emitindo a Ordem de Compra (“Microsoft”) e o fornecedor aqui identificado (“Fornecedor”) e cobre: 

a. Mercadorias: a compra do software e as mercadorias tangíveis 

b. Serviços: a compra/pedido de serviços 

c. Resultados finais: Qualquer propriedade intelectual ou outro produto de trabalho desenvolvido 

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

Serviços 

Esta Ordem de Compra entrará em vigor na data de início do desempenho do Fornecedor ou na data da assinatura 

do Fornecedor abaixo, o que ocorrer antes. Exceto conforme estabelecido na Seção 2 abaixo, a aceitação por parte 

do Fornecedor desta Ordem de Compra é expressamente limitada a estes termos e condições sem contraproposta. 

2. Relacionamento com outros Contratos. Os termos e as condições desta Ordem de Compra constituem o acordo 

completo e vinculativo entre a Microsoft e o Fornecedor, salvo: 

a. Se as partes assinarem mutuamente um contrato, incluindo um contrato de Programa para Fornecedores da 

Microsoft (“MSP”), vigente na data desta Ordem de Compra e aplicável a Mercadorias e/ou Serviços 

solicitados com esta Ordem de Compra e/ou este contrato se aplicar ao relacionamento das partes regidas 

por esta Ordem de Compra, então as cláusulas do referido contrato serão incorporadas. Se o conflito surgir 

entre esta Ordem de Compra e o referido contrato, os termos dele prevalecerão. 

b. Se vários contratos com disposições similares ou contraditórias puderem ser aplicáveis a esta Ordem de 

Compra, as partes concordam com a prevalência da maioria dos termos favoráveis à Microsoft, a menos que 

o resultado seja claramente injustificado, inconcebível ou proibido por lei.  

c. Salvo o disposto anteriormente nesta Seção 2 e outras disposições que não sejam as contidas em 

Alterações na Ordem na Seção 8 e as disposições sobre Rescisão da Seção 12, termos adicionais ou outros 

termos não substituirão esta Ordem de Compra a menos que as partes assinem mutuamente um 

documento por escrito. 

3. Embalagem, Remessa e Devolução de Mercadorias ou Entregas. A menos que seja especificamente fornecido nesta 

Ordem de Compra:  

a. Embalagem. 

(1) O preço baseado no peso incluirá somente o peso líquido;  

(2) O Fornecedor não cobrará a Microsoft pela embalagem nem pelos custos anteriores ao envio, como 

encaixotamento, danos de manuseio, frete ou armazenamento.  

b. Envio. 

(1) O Fornecedor marcará todos os contêineres com as informações de manuseio e envio necessárias, 

os números das Ordens de Compra, a data da remessa e os nomes do destinatário e do expedidor;  

(2) Uma fatura detalhada e uma lista de mercadorias e outra documentação necessária ao trânsito 

doméstico ou internacional, à aprovação pelas autoridades reguladoras ou à identificação das 

Mercadorias ou Entregas acompanharão cada remessa; 

(3) A Microsoft pagará somente pela quantidade recebida, que não deverá exceder a quantidade 

máxima pedida;  

(4) A Microsoft ou seu representante reterão as remessas em excesso por um período razoável, por 

conta e risco do Fornecedor, à espera de suas instruções de envio; 

(5) A Microsoft não será cobrada por custos de envio ou entrega; 

(6) A menos que seja acordado ao contrário, as Mercadorias e Entregas serão entregues no 10º dia 

após a data da Ordem de Compra: 

i. FOB até o local de entrega designado pela Microsoft se as Mercadorias e as Entregas ser 

originarem da mesma jurisdição que o local de entrega designado pela Microsoft ou 

ii. DDP (Incoterms 2010) até o local de entrega designado pela Microsoft para envios 

internacionais de Mercadorias e Entregas para o local designado pela Microsoft e  

(7) O Fornecedor assumirá todos os riscos de perda, danos ou destruição para as Mercadorias ou 

Entregas, no todo ou em parte, que ocorre antes da aceitação final pela Microsoft no local de 

entrega designado. A Microsoft é responsável por qualquer perda ocasionada por negligência grave 

de seus funcionários antes da aceitação.  
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c. Devoluções. O Fornecedor assumirá as despesas incorridas na devolução de quantidades enviadas em 

excesso ou itens recusados. 

4. Faturas.  

a. Até a extensão que o faturamento eletrônico esteja disponível, o Fornecedor seguirá esse processo. MS 

Invoice https://einvoice.microsoft.com é um aplicativo da Web, fornecido pela Microsoft a seus recebedores, 

que permite que eles enviem faturas eletrônicas diretamente para a Microsoft. A ferramenta MS Invoice é 

compatível com envios de fatura eletrônica na base uma a uma ou por meio do upload em massa se houver 

várias faturas. O recebedor deve entrar em contato com o Help Desk de Contas a Pagar da Microsoft em 

https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx e fornecer uma jurisdição válida 

se não puder enviar faturas por meio deste processo e, excepcionalmente, a Microsoft fornecerá um 

processo alternativo de envio de faturas. A Fatura deverá conter as seguintes informações: O número da 

Ordem de Compra, o número e a descrição do item, as quantidades, os preços unitários, os valores totais 

estendidos, o número da guia de remessa, a cidade e o estado de envio e para entrega, tributos e todas as 

outras informações razoavelmente exigidas pela Microsoft. O Fornecedor não cobrará da Microsoft 

pesquisas, relatórios nem a correção de erros relacionados às suas faturas. A Microsoft pode fornecer a 

funcionalidade de faturamento eletrônico para o Fornecedor por meio do uso de um prestador de serviços de 

faturamento de terceiros. Nessas circunstâncias, o Fornecedor autoriza o prestador de faturamento 

eletrônico a receber os dados da fatura do Fornecedor ainda não constituindo uma fatura original e, 

subsequentemente, aplicar uma assinatura eletrônica aos dados de fatura para emitir faturas eletrônicas 

“em nome do” Fornecedor.  

b. A Microsoft poderá contestar qualquer fatura fornecendo uma notificação verbal ou por escrito ou fazendo 

um pagamento parcial. A Microsoft envidará esforços comercialmente razoáveis para notificar o Fornecedor, 

por escrito, de qualquer valor contestado em até 30 dias a partir do recebimento da fatura aplicável. O não 

fornecimento da notificação nem o pagamento de uma fatura constitui renúncia a qualquer reivindicação ou 

direito.  

5. Termos de Pagamento/Descontos à Vista/Compensação/Despesas.  
a. Depois de a Microsoft aceitar as Mercadorias ou Serviços e receber uma fatura correta e não contestada (a 

“Data de Criação”), a Microsoft liberará o pagamento líquido em menos de 10 dias com 2% de desconto 

sobre o valor faturado ou em 60 dias sem desconto, após a Data de Criação. 

b. A Microsoft não será obrigada a pagar faturas recebidas do Fornecedor mais de 120 dias após a aceitação 

das Mercadorias ou dos Serviços por parte da Microsoft.  

c. O pagamento de uma fatura não constituirá aceitação das Mercadorias e estará sujeito a ajustes relativos a 

erros, reduções, defeitos ou outra falha do Fornecedor em atender aos requisitos desta Ordem de Compra.  

d. A Microsoft poderá compensar os valores devidos à Microsoft com um valor que a Microsoft deve ao 

Fornecedor ou às suas empresas afiliadas. A Microsoft fornecerá notificação ao Fornecedor em um período 

razoável após a compensação. 

e. A menos que seja acordado de outra forma, o Fornecedor será o responsável por todas as despesas 

incorridas no fornecimento das Mercadorias ou dos Serviços e com o desempenho nos termos desta Ordem 

de Compra. 

6. Impostos.  

a. Exceto se for fornecido ao contrário abaixo, os valores a serem pagos pela Microsoft ao Fornecedor não 

incluem quaisquer tributos. A Microsoft não é responsável por tributos que o Fornecedor seja legalmente 

obrigado a pagar, incluindo, entre outros, tributos sobre receita líquida ou bruta, tributos de franquia e de 

propriedade. A Microsoft pagará ao Fornecedor todos os tributos sobre vendas, uso ou valor agregado 

devidos nos termos desta Ordem de Compra e que a lei exija que o Fornecedor recolha da Microsoft. Se a 

Microsoft providenciar para o Fornecedor um certificado de isenção válido, o Fornecedor não recolherá os 

tributos cobertos por esse certificado. O Fornecedor indenizará, defenderá e isentará a Microsoft de 

quaisquer requerimentos judiciais ou extrajudiciais, custos (inclusive honorários advocatícios razoáveis) e 

outras obrigações relacionadas aos tributos do Fornecedor.  

b. Se a lei exigir que a Microsoft retenha na fonte tributos dos pagamentos feitos ao Fornecedor, ela poderá 

reter na fonte esses tributos e pagá-los à autoridade tributária apropriada. A Microsoft entregará ao 

Fornecedor um recibo oficial desses tributos. A Microsoft envidará esforços razoáveis para minimizar todos 

os tributos retidos na fonte na extensão permitida pela lei. 
  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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7. Inspeção e Aceitação. 

a. As Mercadorias e os Serviços deverão atender aos padrões e às especificações contidos nesta Ordem de 

Compra. A Microsoft poderá cancelar esta Ordem de Compra se o Fornecedor não cumprir os padrões e as 

especificações da Ordem de Compra.  

b. Todas as Mercadorias e Entregas estarão sujeitas a inspeção e testes da Microsoft, a qualquer momento e 

local, incluindo o período de manufatura e em qualquer evento antes da aceitação final. Se a inspeção ou os 

testes forem realizados pela Microsoft nas instalações do Fornecedor, este providenciará todos os recursos e 

assistência razoáveis, sem custo adicional, para a segurança e a conveniência dos inspetores da Microsoft. 

Nenhuma inspeção ou teste realizado ou não antes da inspeção e aceitação finais liberará o Fornecedor da 

responsabilidade por defeitos ou outra falha em atender aos requisitos desta Ordem de Compra. 

c. Se qualquer item fornecido nos termos desta Ordem de Compra apresentar defeitos de material ou mão de 

obra ou não estiver em conformidade com os requisitos desta Ordem de Compra, a Microsoft poderá rejeitá-

lo sem correção, exigir sua correção em um período especificado, aceitá-lo com um ajuste no preço ou 

devolvê-lo ao Fornecedor em troca do crédito total. Quando a Microsoft fornece uma notificação ao 

Fornecedor, o Fornecedor substituirá ou corrigirá imediatamente, às suas custas, qualquer item rejeitado ou 

que exija correção. Se, após a solicitação da Microsoft, o Fornecedor não substituir ou corrigir imediatamente 

um item com defeito na programação de entrega, a Microsoft poderá, a seu exclusivo critério, (i) substituir ou 

corrigir esse item e cobrar do Fornecedor o custo, (ii) sem notificação adicional, rescindir esta Ordem de 

Compra por inadimplemento, devolver ao Fornecedor o item recusado por conta do Fornecedor sendo que, 

neste caso, o Fornecedor reembolsará imediatamente os valores pagos pela Microsoft pelo item devolvido 

ou (iii) exigir uma redução apropriada no preço. 

d. Não obstante qualquer inspeção anterior ou pagamentos feitos, todas as Mercadorias e Serviços estarão 

sujeitos à inspeção e à aceitação finais no local designado pela Microsoft em um período razoável após a 

entrega ou o desempenho. Os registros de todo o trabalho de inspeção serão mantidos completos e 

disponíveis para a Microsoft durante o desempenho desta Ordem de Compra e pelo período adicional 

determinado pela Microsoft. 

8. Alterações na Ordem. A Microsoft, a qualquer momento, por notificação ao Fornecedor por escrito, incluindo email, e 

sem notificação aos fiadores, subcontratados ou cessionários do Fornecedor, poderá suspender o desempenho do 

Fornecedor nestes termos, aumentar ou diminuir as quantidades pedidas ou fazer alterações de acordo com as 

necessidades e finalidades razoáveis da Microsoft (individualmente, “Ordem de Alteração”). Salvo outro acordo entre 

as partes, uma Ordem de Alteração não se aplica às Mercadorias e aos Serviços entregues integralmente e em 

tempo hábil antes da data da Ordem de Alteração. Se qualquer alteração causar aumento ou diminuição no custo ou 

no tempo necessário ao desempenho do Fornecedor, poderá ser feito um ajuste equitativo no preço ou na 

programação de entrega ou em ambos, se a Microsoft concordar com esse ajuste por escrito. 

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

no fornecimento das Mercadorias e dos Serviços, incluindo, entre outros, especificações, desenhos, ferramentas, 

matrizes, moldes, conectores, padrões, placas, eletrodos, perfuradores, imagens, telas, fitas, modelos, equipamentos 

de teste especiais, medidores, conteúdo, dados e software, fornecidos, pagos por ou cobrados da Microsoft, serão 

considerados propriedade da Microsoft, tratados como informações confidenciais e entregues em boas condições, 

com o desgaste normal e esperado, pelo Fornecedor no local de entrega designado pela Microsoft de acordo com a 

Seção 3 imediatamente a pedido e sem custo para Microsoft. O Fornecedor garante que os itens e as informações 

não serão usados para nenhum trabalho ou produção de nenhum material ou peça que não seja para a Microsoft 

sem a sua prévia autorização por escrito.  

10. Propriedade e uso da respectiva propriedade intelectual das partes. 

a. Cada parte possuirá e reterá todos os direitos à sua propriedade intelectual pré-existente e a qualquer 

propriedade intelectual desenvolvida de forma independente das Mercadorias e dos Serviços previstos nesta 

Ordem de Compra.  

b. Exclusivamente como para as Entregas: Todas as Entregas são “trabalho feito por encomenda” para a 

Microsoft uma vez que o termo é definido de acordo com a lei de direitos autorais aplicáveis, e a Microsoft 

será a proprietária de todas as Entregas, inclusive de todos os direitos de propriedade intelectual e de toda a 

mídia em qualquer formato, hardware e outros materiais tangíveis criados pelo Fornecedor durante a 

entrega dos Serviços. Se qualquer parte da Entrega não se qualificar como um “trabalho feito por 

encomenda” ou incluir material sujeito a direitos autorais, patente, segredo comercial ou outra proteção 

proprietária, o Fornecedor cederá à Microsoft, aos seus sucessores e cessionários, todo o direito, titularidade 

do direito e interesse relativos à Entrega incluindo todos os direitos de propriedade intelectual para a 

Microsoft. O Fornecedor firmará e entregará esses instrumentos e tomará a medida solicitada pela Microsoft 

que seja necessária para realizar essas cessões. O Fornecedor, se aplicável, também concorda em renunciar 
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a todos os direitos morais ou similares relativos à Entrega. Se uma lei substituta aplicável limitar a 

capacidade do Fornecedor de renunciar a direitos morais, ele renunciará a todos os direitos morais 

relacionados à Entrega na medida máxima permitida por essa lei. Qualquer trabalho do Fornecedor que 

incluir um relatório ou produto por escrito ou personalizado referente a uma Entrega é considerado trabalho 

feito por encomenda. 

c. Se o Fornecedor usar qualquer Fornecedor ou propriedade intelectual de terceiros em alguma Mercadoria ou 

Serviço, o Fornecedor continuará sendo o proprietário da propriedade intelectual do Fornecedor. O 

Fornecedor concederá à Microsoft uma licença e um direito válidos no mundo todo, não exclusivos, 

perpétuos, irrevogáveis, isentos de royalties e totalmente pagos, referentes a toda a propriedade intelectual 

atual e futura, para usar a propriedade intelectual do Fornecedor e de terceiros em conformidade com os 

interesses de propriedade da Microsoft nos termos desta Seção 10. 

d. Propriedade intelectual da Microsoft.  

(1) O Fornecedor poderá obter “Materiais da Microsoft” significando todos os materiais tangíveis ou 

intangíveis (inclusive hardware, software, código-fonte, documentação, metodologias atingidas, 

know how, processos, técnicas, ideias, conceitos, tecnologias e dados) que são fornecidos por ou em 

nome da Microsoft ao Fornecedor para execução dos Serviços. Os Materiais da Microsoft incluem 

todas as modificações ou trabalhos derivados dos materiais supracitados, as marcas e quaisquer 

dados inseridos em qualquer banco de dados do Fornecedor como parte dos Serviços. 

(2) A Microsoft concede ao Fornecedor uma licença não exclusiva e revogável para copiar, usar e 

distribuir quaisquer Materiais da Microsoft fornecidos a ele na medida necessária à execução 

segundo os termos desta Ordem de Compra.  

(3) A Microsoft manterá todos os outros interesses nos Materiais da Microsoft e na propriedade 

intelectual relacionada. É vetado ao Fornecedor sublicenciar os Materiais da Microsoft. Se os 

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

também se aplicarão. O Fornecedor garantirá e tomará todas as precauções razoáveis para proteger 

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

revogar a licença aos Materiais da Microsoft a qualquer momento por qualquer motivo. A licença 

será rescindida automaticamente no término ou na rescisão desta Ordem de Compra. Mediante o 

término ou a rescisão, o Fornecedor devolverá imediatamente todos os Materiais da Microsoft.  

(4) Quanto ao uso dos Materiais da Microsoft por parte do Fornecedor: 

i. O Fornecedor não modificará, fará engenharia reversa, descompilará nem desmontará os 

Materiais da Microsoft, exceto conforme permitido pela Microsoft; 

ii. O Fornecedor não deslocará, alterará nem obscurecerá as notificações proprietárias e 

licenças contidas nos Materiais da Microsoft; 

iii. A Microsoft não é obrigada a fornecer suporte técnico, manutenção nem atualizações 

referentes aos Materiais da Microsoft. 

iv. Todos os Materiais da Microsoft são fornecidos “no estado em que se encontram”, sem 

garantia de nenhum tipo, e 

v. O Fornecedor assume o risco de perda, dano, acesso ou uso não autorizado, roubo ou 

desaparecimento dos Materiais da Microsoft aos cuidados, sob custódia ou sob controle do 

Fornecedor (ou de subcontratados). 

e. Licença para software e Propriedade Intelectual nas Mercadorias. 

(1) Licença. O Fornecedor concede para a Microsoft uma licença mundialmente válida, irrevogável, não 

exclusiva, perpétua, integralmente paga e isenta de royalties referente a Mercadorias que incluem o 

software e outra propriedade intelectual não sujeita a uma licença separada (incluindo aplicativos 

instalados). A licença permite que a Microsoft use tal software e propriedade intelectual com 

relação às Mercadorias. A Microsoft pode transferir esta licença se ela transferir as Mercadorias 

para uma empresa afiliada da Microsoft, prestador de serviços terceirizado da Microsoft e um 

proprietário sucessor por venda ou arrendamento. 

(2) Indenizações e garantias de transferência. O Fornecedor cede e transmite para a Microsoft todas as 

indenizações e garantias concedidas por licenciantes e fabricantes terceiros com relação às 

Mercadorias. 

f. A titularidade de direito em relação às Mercadorias (que não seja o software) passará do Fornecedor para a 

Microsoft na aceitação final. 
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11. Declarações e Garantias. O Fornecedor declara e garante que: 

a. O Fornecedor tem plenos direitos e autoridade para celebrar e exercer suas funções de acordo com este 

Contrato. O desempenho do Fornecedor não violará nenhum contrato ou obrigação existente entre o 

Fornecedor e qualquer terceiro;  

b. Os Serviços serão executados de forma profissional e serão de alto nível, natureza e qualidade;  

c. O Fornecedor providenciará para a Microsoft todas as Mercadorias e Serviços isentos de (i) falhas de projeto, 

mão de obra e materiais, (ii) responsabilidade por royalties e (iii) garantia mecânica ou outra garantia legal, 

direito de garantia ou encargo;  

d. Qualquer software da Microsoft em poder do Fornecedor está devidamente licenciado para uso; 

e. As Mercadorias, os Serviços, as Entregas e qualquer IP do Fornecedor ou IP de terceiros fornecidos à 

Microsoft de acordo com este Contrato: 

(1) Não serão regidos, parcial ou integralmente, por uma Licença Excluída. “Licença Excluída” significa 

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

que o software ou outro software combinado e/ou distribuído com o referido software seja (a) 

divulgado ou distribuído na forma de código-fonte; (b) licenciado para fins de criação de trabalhos 

derivados ou (c) redistribuível sem custos e  

(2) Não estarão sujeitos a termos de licença que exijam quaisquer endereços IP, produtos, serviços da 

Microsoft, Fornecedor ou terceiros licenciados para a Microsoft, nem documentação que incorpore 

ou seja derivada das Entregas, para serem licenciados ou compartilhados com qualquer terceiro; 

f. As Mercadorias, os Serviços, as Entregas e qualquer IP do Fornecedor ou IP de terceiros fornecidos à 

Microsoft de acordo com este Contrato:  

(1) Salvo melhor juízo do Fornecedor, não violarão nenhuma patente, direito autoral, marca comercial, 

segredo comercial ou outro direito proprietário de qualquer terceiro nem 

(2) Não conterão vírus nem outro código nocivo que degradará ou infetará nenhuma Mercadoria, 

produto, serviço ou outro software, rede ou serviços da Microsoft; 

g. O Fornecedor conterá todas as leis, as regras e os regulamentos aplicáveis, sejam eles locais, estaduais, 

federais ou estrangeiros; 

h. O Fornecedor cumprirá todos os programas de sanções de U.S. Export Administration Regulations, 

International Traffic in Arms Regulations, US Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control e as 

restrições de usuário final, uso final e destino impostas pelos governo dos Estados Unidos e por outros 

governos uma vez que eles se aplicam a Mercadorias e Serviços e à tecnologia relacionada nesta Ordem de 

Compra, incluindo o acesso a tais Mercadorias e Serviços, que estão sujeitos à jurisdição de exportação dos 

Estados Unidos e de outros países. Para obter informações adicionais, consulte o site 

http://www.microsoft.com/exporting.  

i. O Fornecedor cumprirá, e também treinará seus funcionários a cumprir, todas as leis aplicáveis contra 

suborno, corrupção, lançamentos e registros imprecisos nos livros contáveis, controles internos inadequados 

e lavagem de dinheiro, incluindo a U.S. Foreign Corrupt Practices Act. O Fornecedor não oferecerá nem 

distribuirá para nenhum funcionário ou representante da Microsoft gratificações com a intenção de garantir 

negócios da Microsoft ou influenciar tal indivíduo a alterar os termos, as condições ou o desempenho de 

qualquer contrato com a Microsoft ou pedido por ela emitido, incluindo, entre outros, esta Ordem de Compra.  

12. Rescisão. A Microsoft poderá rescindir esta Ordem de Compra, com ou sem causa. A rescisão passa a vigorar no 

momento do envio da notificação por escrito. Se a Microsoft rescindir este Contrato sem justificativa, sua obrigação 

se restringirá ao pagamento de 

a. Entregas ou Mercadorias aceitos por ela antes da data de início de vigência da rescisão ou  

b. Serviços executados, dos quais a Microsoft mantenha o benefício após a data de início de vigência da 

rescisão. 

13. Privacidade e Proteção de Dados.  

a. “Informações Pessoais” significa quaisquer informações fornecidas pela Microsoft ou coletadas pelo 

Fornecedor segundo os termos desta Ordem de Compra:  

(1) Que identifiquem ou possam identificar, contatar ou localizar o proprietário dessas informações ou  

(2) Que podem ser usadas para descobrir as informações de contato ou identificação de um indivíduo. 

Informações Pessoais incluem, entre outras: o nome, o endereço, o número de telefone, o número 

http://www.microsoft.com/exporting
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de fax, o endereço de email, o número do seguro social ou qualquer outro número de identificação 

emitido pelo governo, bem como informações sobre o cartão de crédito. Na medida em que 

quaisquer outras informações (por exemplo, perfil pessoal, identificador exclusivo, informações 

biométricas e/ou endereço de IP) estiverem associadas ou combinadas com as Informações 

Pessoais, elas também serão Informações Pessoais. 

b. Se o Fornecedor coletar ou acessar quaisquer Informações Pessoais como parte da execução dos Serviços, 

ele concordará em cumprir os Requisitos de Proteção de Dados do Fornecedor (“DPR”) mais atuais 

disponibilizados em 

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

fornecidos de outra forma pela Microsoft.  

14. Conformidade com as Diretrizes e Código de Conduta do Fornecedor. O Fornecedor cumprirá suas Diretrizes do 

Fornecedor e o Código de Conduta do Fornecedor mais recentes. As versões mais recentes das Diretrizes do 

Fornecedor e do Código de Conduta do Fornecedor estão disponíveis no site 

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

15. Padrões de Acessibilidade da Microsoft. Quaisquer dispositivos, produtos, site, aplicativo da Web ou conteúdo online, 

desenvolvido para ou fornecido para a Microsoft devem cumprir os requisitos de acessibilidade exigidos pela lei ou 

conforme fornecido pela Microsoft. Se o Fornecedor desenvolver, fornecer ou manter qualquer site, aplicativo de 

Internet ou conteúdo online, o Fornecedor concorda que os referidos sites, aplicativos ou conteúdo cumprirão os 

Critérios de Êxito Níveis A e AA das Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web 2.0 (“WCAG 2.0 AA”). O WCAG 

2.0, também codificado como ISO/IEC 40500:2012, em http://www.w3.org/TR/WCAG20/; uma visão geral do 

WCAG está disponível em http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Inexistência de Renúncia. O atraso ou a falha por parte da Microsoft no exercício de qualquer direito ou recurso não 

resultará na renúncia deste ou de qualquer outro direito ou recurso. 

17. Insolvência, Lucros Cessantes, Danos.  

a. A insolvência ou a decretação de falência, o pedido voluntário de falência ou a realização de cessão para o 

benefício de credores de qualquer uma das partes constituirá uma violação material desta Ordem de 

Compra. Para esta Ordem de Compra, “insolvência” significa (a) que os passivos da parte excederam seus 

ativos, individualmente declarados de forma justa, ou (b) falha da parte em cumprir suas obrigações 

comerciais em tempo hábil, no curso regular dos negócios. 

b. Limitações de Responsabilidade. EXCETO PARA AS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO INFORMADAS NA SEÇÃO 

19, NENHUMA DAS PARTES SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE A OUTRA POR DANOS INDIRETOS, 

CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE DADOS, 

RECEITA E/OU LUCROS CESSANTES), PREVISTOS OU NÃO, DECORRENTES DESTA ORDEM DE COMPRA, 

INDEPENDENTEMENTE DO FATO DE A OBRIGAÇÃO SER OU NÃO BASEADA EM VIOLAÇÃO DE CONTRATO, ATO 

ILÍCITO EXTRACONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, VIOLAÇÃO DE GARANTIAS OU OUTROS, E 

MESMO SE A PARTE TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 

18. Subcontratação. O Fornecedor não subcontratará nenhum terceiro para o fornecimento de Mercadorias ou Serviço 

sem a prévia autorização por escrito da Microsoft. 

19. Indenização. O Fornecedor defenderá, indenizará e isentará a Microsoft de todos os requerimentos judiciais ou 

extrajudiciais, demandas, perdas, custos, danos e ações por (a) violações reais ou supostas de qualquer propriedade 

intelectual de terceiros ou outros direitos proprietários decorrentes das Mercadorias e dos Serviços fornecidos à 

Microsoft nos termos desta Ordem de Compra, (b) qualquer requerimento judicial ou extrajudicial que, se verdadeiro, 

constitua uma violação de qualquer garantia do Fornecedor aqui contida, (c) qualquer ato, omissão ou falha em 

cumprir leis, regras ou regulamentos aplicáveis pelo Fornecedor ou seus representantes, funcionários ou 

subcontratados, (d) qualquer violação de obrigações de confidencialidade, (e) atos ou omissões negligentes ou 

intencionais do Fornecedor ou de seus subcontratados, que resultem em ferimentos ou morte para qualquer pessoa 

ou perda, desaparecimento ou danos a propriedades tangíveis ou intangíveis e (f) quaisquer requerimentos judiciais 

ou extrajudiciais de seus funcionários, empresas afiliadas ou subcontratados, independentemente de sua base, 

incluindo, mas não se limitando a, o pagamento de acordos, decisões judiciais e honorários advocatícios razoáveis. 

20. Seguro.  

a. O Fornecedor manterá as seguintes apólices de seguro e limites mínimos (ou limites equivalentes na moeda 

local aplicável): (i) limites de responsabilidade civil de US$ 1.000.000 (um milhão de dólares) por ocorrência 

para danos pessoais e/ou à propriedade (incluindo Seguro de Veículo), (ii) Responsabilidade do Empregador, 

com limites mínimos de US$ 500.000 por ocorrência e (iii) limites legais para qualquer requerimento judicial 

ou extrajudicial nos termos de qualquer Lei Americana sobre Doenças Ocupacionais ou Remuneração do 

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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Trabalhador aplicável ou outras leis ou regulamentos semelhantes que sejam aplicáveis a atos do 

Fornecedor e/ou de seus representantes, funcionários ou subcontratados segundo esta Ordem de Compra. 

b. Se a cláusula sobre Mercadorias e Serviços desta Ordem de Compra der origem a responsabilidade 

Profissional/responsabilidade por erros e omissões, o Fornecedor, por sua conta, manterá uma cobertura de 

seguro para essa responsabilidade, com limites de, no mínimo, US$ 2.000.000 para cada requerimento 

judicial ou extrajudicial, ou os limites equivalentes na moeda local aplicável. O seguro incluirá cobertura por 

violação de direitos de propriedade de terceiros (por exemplo, direito autoral e marca comercial) se essa 

cobertura estiver disponível de forma comercialmente razoável. O Fornecedor manterá a cobertura da 

apólice ativa ou um período de relatório estendido, fornecendo uma cobertura para os requerimentos 

judiciais ou extrajudiciais apresentados e relatados à empresa de seguro em até 12 (doze) meses após o 

término ou a rescisão desta Ordem de Compra. 

c. Mediante solicitação, o Fornecedor providenciará para a Microsoft o comprovante de cobertura de seguro 

exigida. Se a Microsoft determinar razoavelmente que a cobertura do Fornecedor não é adequada, o 

Fornecedor comprará imediatamente cobertura adicional e notificará a Microsoft por escrito.  

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

da Microsoft, os termos desse contrato serão aplicáveis e incorporados nesta Ordem de Compra, e todos os termos e 

condições desta Ordem de Compra, bem como os Materiais da Microsoft, serão considerados Informações 

Confidenciais. Se as partes não tiverem celebrado um Contrato de Não Divulgação padrão da Microsoft, o Fornecedor 

concordará que, durante o prazo desta Ordem de Compra e, a partir de então, por 5 anos, manterá no mais rigoroso 

sigilo e não usará nem divulgará a terceiros nenhuma Informação Confidencial da Microsoft. O termo ”Informações 

Confidenciais da Microsoft” significa todas as informações não públicas que a Microsoft designar, por escrito ou 

verbalmente, como sendo confidenciais ou que precisam ser tratadas como tal devido às circunstâncias que 

envolvem a divulgação. As Informações Confidenciais da Microsoft incluem: 

a. Os termos e as condições desta Ordem de Compra;  

b. Produtos de software ou hardware da Microsoft lançados ou não;  

c. Marketing ou promoção de qualquer produto da Microsoft; 

d. Políticas ou práticas comerciais da Microsoft; 

e. Clientes ou fornecedores da Microsoft; 

f. Os Materiais da Microsoft ou qualquer informação fornecida pela Microsoft de acordo com esta Ordem de 

Compra ou obtida ou criada pelo Fornecedor durante o fornecimento das Mercadorias ou Serviços ou 

g. As informações recebidas de outros que a Microsoft seja obrigada a tratar como confidenciais. 

Em caso de dúvidas do Fornecedor sobre o que compreendem as Informações Confidenciais da Microsoft, ele 

concorda em consultar a Microsoft. As Informações Confidenciais da Microsoft não incluirão informações de seu 

conhecimento antes da divulgação da Microsoft a ele, nem informações que se tornarem públicas sem que isso 

envolva falha do Fornecedor. 

22. Auditoria. Durante o prazo desta Ordem de Compra e, a partir de então, por 4 anos, o Fornecedor concorda em 

manter todos os registros, livros de contabilidade e todos os lançamentos comuns e adequados relacionados aos 

seus custos e despesas referentes a esta Ordem de Compra. Durante o período descrito acima, a Microsoft poderá 

auditar e/ou inspecionar os registros aplicáveis e as instalações para verificar os balanços ou as faturas emitidas 

pelo Fornecedor e confirmar a conformidade do Fornecedor com esta Ordem de Compra. Qualquer auditoria será 

realizada pelo pessoal de auditoria interna corporativa da Microsoft ou por uma empresa de contabilidade pública 

certificada selecionada pela Microsoft. O Fornecedor concorda em fornecer à equipe de auditoria ou inspeção da 

Microsoft acesso razoável aos seus registros e instalações relevantes. Se os auditores determinarem que o 

Fornecedor recebeu pagamento a maior da Microsoft, ele reembolsará à Microsoft esse montante a maior. A 

Microsoft arcará com a despesa de seus auditores ou equipe de inspeção. No entanto, se a auditoria mostrar que o 

Fornecedor cobrou a mais a Microsoft em 5% ou mais durante o período auditado, o Fornecedor reembolsará a 

Microsoft por tais despesas. 

23. Cessões. Nenhum direito ou obrigação segundo os termos desta Ordem de Compra (incluindo o direito de receber 

valores devidos) será cedido sem a autorização prévia por escrito da Microsoft. Qualquer cessão sem tal 

consentimento será nula. A Microsoft poderá ceder seus direitos previstos nesta Ordem de Compra. 

24. Notificação de Disputas Trabalhistas. Sempre que uma disputa trabalhista real ou possível atrasar ou ameaçar 

atrasar o desempenho pontual desta Ordem de Compra, o Fornecedor notificará imediatamente a Microsoft por 

escrito sobre essa disputa e fornecerá todos os detalhes relevantes. O Fornecedor incluirá uma cláusula idêntica à 

disposição acima em cada subcontrato e, imediatamente, mediante o recebimento de tal notificação, fornecerá uma 

notificação por escrito à Microsoft. 
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25. Licença de Patente. Não obstante outras condições aqui definidas, se o Fornecedor não cumprir os termos desta 

Ordem de Compra, ele, como parte da consideração desta Ordem de Compra e sem custos adicionais à Microsoft, 

por este, concede automaticamente à Microsoft uma licença e um direito irrevogáveis, não exclusivos e isentos de 

royalties de usar, vender, fabricar e solicitar a fabricação de todos e quaisquer produtos que incorporem toda e 

qualquer invenção e descoberta feita, concebida ou realmente colocada em prática pelo Fornecedor ou em seu nome 

em conexão com uma Entrega relacionada a esta Ordem de Compra. 

26. Lei Aplicável. Para as Mercadorias e os Serviços fornecidos para a Microsoft nos Estados Unidos, esta Ordem de 

Compra será regida por e interpretada de acordo com as leis do Estado de Washington. As partes concordam com a 

jurisdição e o foro exclusivos em um tribunal no Estado de Washington. Para todas as outras Mercadorias e Serviços 

fornecidos para a Microsoft, as leis, a jurisdição e o foro do local físico da Microsoft serão regidos por esta Ordem de 

Compra. 

27. Publicidade; Uso de Marcas Comerciais. O Fornecedor não usará nenhuma marca comercial, marca de serviço ou 

logotipo da Microsoft, nem causará ou permitirá a liberação de nenhuma publicidade, anúncio, comunicado à 

imprensa, anúncio público, negação ou confirmação destes, seja qual for a forma, relativos a qualquer aspecto desta 

Ordem de Compra ou ao relacionamento entre o Fornecedor e a Microsoft, sem a prévia aprovação por escrito da 

Microsoft. Se essa aprovação for concedida, o Fornecedor só poderá usar as marcas, as marcas de serviço e os 

logotipos da Microsoft por ela identificados e fornecidos para as Mercadorias e os Serviços em conformidade com as 

diretrizes da Microsoft divulgadas no site http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/

Usage/default.aspx. 

28. Autonomia das cláusulas. Se qualquer tribunal de jurisdição competente determinar que qualquer cláusula desta 

Ordem de Compra é ilícita, inválida ou inexequível, ou se quaisquer termos forem ilícitos, inválidos ou inexequíveis de 

acordo com a lei aplicável, as cláusulas remanescentes permanecerão em pleno vigor e efeito. 

29. Sobrevivência. As cláusulas desta Ordem de Compra que, por seus termos, requeiram o desempenho após a rescisão 

ou o término ou sejam aplicáveis a eventos que possam ocorrer após a rescisão ou o término desta Ordem de 

Compra, sobreviverão à rescisão ou ao término deste instrumento. Todas as obrigações de indenização serão 

consideradas sobreviventes ao término ou à rescisão desta Ordem de Compra. 
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