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Condições Comerciais de Venda da Dell para Portugal 

1. Introdução. 

1.1 Âmbito. As presentes Condições Comerciais de Venda 
("CCV") regem a aquisição por parte do Cliente e o aprovisionamento por 
parte do Fornecedor de Produtos e Serviços (coletivamente "Ofertas"), a 
menos que esteja em vigor um contrato principal entre o Cliente e o 
Fornecedor que abranja as Ofertas relevantes. As Ofertas incluem 
Produtos e Serviços da marca "Dell" ou "Dell EMC", bem como certas 
Ofertas de Outros Fabricantes, de acordo com a Secção 9, que o 
Fornecedor pode oferecer ocasionalmente. As referências a "Cliente" 
significam a entidade que encomenda as Ofertas, e as referências a 
"Fornecedor" significam a Dell III- Comércio de Computadores, 
Unipessoal, Lda., empresa Portuguesa registrada no Registro Mercantil 
de Cascais (Oeiras) bajo el número 11819 e NIPC 506588785 e domicilio 
em Lagoas Park, Edificio 5b - 3º Andar, 2740-298 Porto Salvo Portugal ou 
qualquer outra entidade jurídica da Dell, conforme especificado na Nota 
de Encomenda ou na Encomenda. As Ofertas são exclusivamente para 
uso comercial interno do Cliente; se o Cliente desejar revender Ofertas, 
adquirir Ofertas enquanto cliente OEM (fabricante de equipamento 
original), aplicam-se termos e condições alternativos (ver 
https://www.dell.com/learn/pt/pt/ptcorp1/terms-of-sale ). 

Por razões relacionadas com procedimentos administrativos e legais, 
atualmente não se apresenta viável a Dell vender a Consumidores 
residentes em Portugal. Assim, por enquanto, Dell apenas se encontra 
disponível para vender Produtos e/ou Serviços a empresas. Se você é um 
Consumidor e quer comprar Produtos e/ou Serviços da Dell entre em 
contato com qualquer um dos nossos distribuidores em Portugal através 
do seguinte endereço.   

1.2 Produtos e Serviços. Os "Produtos" são (i) Produtos de 
hardware de TI ("Equipamento") fornecidos pelo Fornecedor ou (ii) 
software fornecido pelo Fornecedor, geralmente disponível, seja 
microcódigo, firmware, sistemas operativos ou aplicações ("Software"). 
Os "Serviços" são ofertas de serviços padrão do Fornecedor para 
manutenção e suporte relativos a Produtos ("Serviços de Suporte") ou 
consultoria, implementação, educação e quaisquer outros serviços que 
não sejam Serviços de Suporte ("Serviços Profissionais").  

1.3 Afiliadas. Nas presentes CCV, "Afiliada" significa, em relação 
ao Cliente, qualquer outra entidade que, direta ou indiretamente, controle, 
seja propriedade de, seja controlada por ou esteja sob propriedade ou 
controlo comum com o Cliente, e, em relação ao Fornecedor, a Dell Inc. 
e as suas subsidiárias detidas ou controladas; "controlo" significa mais de 
50% do poder de voto ou dos interesses de propriedade. 

2. Notas de Encomenda e Encomendas. 

2.1 Processo. O Cliente pode solicitar adquirir Ofertas de qualquer 
uma das seguintes formas: (i) emitindo um pedido de compra que faça 
referência a uma " Encomenda"  previamente emitida pelo Fornecedor, 
que consiste num documento emitido pelo Fornecedor especificando a 
descrição e o preço das Ofertas; ou (ii) fazendo uma encomenda em 
www.dell.com ou por outro processo online ou por telefone (nesse caso, 
os detalhes da Oferta e do seu preço comunicados ao Cliente durante 
esse processo de encomenda serão considerados a "Encomenda")Os 
preços da encomenda são válidos até à data de expiração da 
Encomenda, mas podem ser alterados devido a falta de materiais ou 
recursos, aumento do custo de fabrico ou fatores semelhantes. As 
Encomendas estão sujeitas à aceitação por parte do Fornecedor; a menos 
que o Fornecedor tenha aceitado uma encomenda do Cliente de outra 
forma (por exemplo, através de uma confirmação de encomenda), o envio 
dos Produtos início da entrega do Serviço, respetivamente,, será 
considerado como a aceitação da encomenda do Cliente.. Uma 
Encomenda aceite é doravante referida como uma "Encomenda", e 

constitui um contrato de compra entre o Fornecedor e o Cliente. O 
Fornecedor pode dividir uma Encomenda em transações separadas, cada 
uma das quais constitui uma Encomenda. As Encomendas estão sujeitas 
à disponibilidade, e podem ser canceladas pelo Fornecedor no caso de 
ausência dos Produtos disponíveis. exceto se tal for expressamente 
permitido numa Nota de Encomenda. O Fornecedor reserva-se o direito 
de cancelar Encomendas afetadas por um erro na determinação do preço, 
tipográfico ou outro semelhante.  

2.2 Condições Específicos para Produtos e Serviços.  O âmbito 
e os pormenores das condições específicas do Produto e dos Serviços 
são especificados na descrição/nos termos aplicáveis que são (i) 
anexados à Nota de Encomenda ou referidos na mesma, ou (ii) 
disponibilizados no site do Fornecedor então atual aplicável para 
condições específicas do Produto ou do Serviço (acessível em 
www.dell.com/offeringspecificterms). Tais descrições ou termos padrões 
são ocasionalmente referidos como "Condições Específicas”. A versão do 
documento aplicável será a que estiver em vigor a partir da data da Nota 
de Encomenda. Esta versão será considerada integrada na Encomenda 
e prevalecerá sobre os termos das presentes CCV caso surja qualquer 
conflito. O âmbito e os pormenores dos Serviços personalizados não 
abrangidos por tal descrição padrão devem ser documentados numa 
Declaração de Trabalho ("SOW") mutuamente acordada. 

2.3 Exclusão de Termos e Condições Gerais, Ordem de 
Precedência. As presentes CCV, incluindo os documentos aqui referidos, 
aplicam-se à exclusão de todos os outros termos e condições gerais 
incluídos ou referidos em qualquer documentação apresentada pelo 
Cliente ao Fornecedor. Os termos indicados na própria Nota de 
Encomenda prevalecerão sobre os termos das presentes CCV caso surja 
qualquer conflito. 

2.4 Revisão das Ofertas. O Fornecedor pode rever as Ofertas, 
incluindo após o Cliente ter feito uma Encomenda, mas antes do envio ou 
da execução por parte do Fornecedor. Como resultado, as Ofertas que o 
Cliente recebe podem diferir do que encomendou, desde que continuem 
a satisfazer substancialmente ou excedam as especificações indicadas 
na documentação do Produto ou Serviço originalmente encomendado.  

3. Entrega dos Produtos. 

3.1 Envio. Salvo acordo em contrário, o Fornecedor deverá 
encarregar-se do envio dos Produtos encomendados para o endereço de 
entrega acordado na Encomenda, por uma transportadora comum 
designada pelo Fornecedor. As datas de Entrega são indicativas. O 
Software pode ser fornecido por uma Entrega de suportes de dados 
físicos ou por meios eletrónicos, caso em que a "Entrega" do Software 
ocorre quando o Fornecedor notifica o Cliente de que o Software está 
disponível para transferência eletrónica. O Cliente deverá notificar o 
Fornecedor no prazo de 21 dias a partir da data da fatura se o Cliente 
acreditar que algum Produto incluído na sua Encomenda está em falta, 
errado ou danificado, e deverá garantir que o local de instalação previsto 
cumpre as especificações indicadas na documentação do produto. 

3.2 Transferência de Risco e Título. Risco de perda de Produtos 
transfere-se para o Cliente no momento da Entrega. "Entrega" deve ter 
ocorrido: (i) para Equipamento ou software entregues através de meios 
físicos: uma vez que tenha chegado ao endereço de entrega acordado; 
(ii) para software entregue eletronicamente ou através de um 
Transformational License Agreement  (TLA) ou acordo de licença 
empresarial semelhante, uma vez que o Fornecedor o disponibilizou para 
download e notificou o Cliente dos mesmos e/ou enviou códigos de 
ativação ao Cliente sempre que necessário para utilizar o Software. O 
título do Equipamento vendido passa para o Cliente: (a) aquando da 

https://www.dell.com/learn/pt/pt/ptcorp1/terms-of-sale
https://partner.dell.com/pt-pt/partner/find-a-partner.htm
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/offeringspecificterms
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Entrega ou (b) aquando da receção do pagamento integral, de acordo 
com a Secção 3.3 (Retenção do Título).  

3.3 Retenção do Título. A fim de garantir os direitos do Fornecedor 
a receber o pagamento pelo Equipamento, o Fornecedor reserva a 
propriedade ou título do Equipamento, até receber o pagamento integral, 
, de acordo com o disposto no Código Civil, e, até essa altura, o Cliente: 

A. Guarda o Equipamento numa base fiduciária enquanto 
depositário do Fornecedor, não dando como garantia, nem 
usando de qualquer forma, a título de garantia para nenhuma 
dívida; 

B. Assegura-se de que o Equipamento permanece facilmente 
identificável como propriedade do Fornecedor; 

C. Não destrói, desfigura nem obscurece nenhuma marca de 
identificação no Equipamento; e 

D. Mantém o Equipamento em condições satisfatórias.  
 

3.4 Aceitação. Todos os Produtos serão considerados aceites no 
momento da Entrega. Não obstante tal aceitação, o Cliente retém todos 
os direitos e recursos ao abrigo dos termos da garantia na Secção 7.  

4. Licenças de Software. 

Os direitos do Cliente de usar o Software fornecido pelo Fornecedor são 
regidos pelos termos do contrato de licença do utilizador final aplicável. A 
não ser que tenham sido acordados termos diferentes entre as partes, 
aplicam-se os termos publicados em www.dell.com/eula ("EULA"). O 
Fornecedor disponibilizará uma cópia física dos termos aplicáveis, a 
pedido. Para certas ofertas de Software, os termos de licença estão 
incluídos nas Condições Específicas do produto indicados na Secção 2.2. 
Salvo acordo expresso em contrário, o microcódigo, firmware ou software 
de sistema operativo necessário para permitir que o Equipamento com o 
qual é enviado execute as suas funções básicas ou melhoradas é 
licenciado para uso unicamente em tal Equipamento, de maneira não 
exclusiva, não transferível e não sublicenciável. 

5. Serviços. 

5.1 Serviços de Suporte. 

A. Âmbito e Cessação. O Fornecedor deverá prestar Serviços de 
Suporte de acordo com as Condições Específicas tais como  a Descrição 
de Serviço ou Aviso de Produto aplicável (ver Secção 2.2), durante o 
período (inicial ou de renovação) acordado na Encomenda aplicável. 
Salvo acordo em contrário, os Serviços de Suporte iniciais adquiridos 
juntamente com a compra de um Produto começam na data de início do 
período de garantia (conforme especificado na Secção 7.1). 

B. Ciclos de Versões e Disponibilidade do Suporte. A 
disponibilidade dos Serviços de Suporte é regida pelas políticas de "Fim 
da Vida Útil" do Fornecedor, a serem disponibilizadas ao Cliente a pedido. 
Sujeitos a tais políticas, os Serviços de Suporte para Software aplicam-se 
à versão atual e à versão imediatamente anterior do Software. 

C. Limitações. Os Serviços de Suporte não abrangem nada do 
seguinte: (i) problemas que estejam excluídos da cobertura da garantia 
de acordo com a Secção 7 abaixo; (ii) problemas que não possam ser 
reproduzidos nas instalações do Fornecedor nem por acesso remoto às 
instalações do Cliente; (iii) substituição de suportes de dados, materiais 
operacionais, acessórios ou peças cosméticas como molduras, e 
cobertura ou suporte destes itens; (iv) reparação de danos ou defeitos em 
Equipamento que sejam puramente cosméticos e que não afetem a 
funcionalidade do dispositivo.  

D. Ferramentas de Manutenção e Peças Sobresselentes. O 
Fornecedor pode, a seu critério, armazenar ferramentas e peças 
sobresselentes usadas pelo Fornecedor para realizar atividades de 
diagnóstico ou reparação relacionadas com os Produtos nas instalações 
do Cliente ou nos sistemas do Cliente, e o Cliente aceita que tais 

ferramentas e peças sobresselentes são apenas para utilização por parte 
do pessoal autorizado pelo Fornecedor, autorizando ainda o Fornecedor 
a retirá-las e/ou desativá-las quando já não forem necessárias para o 
Fornecedor prestar os seus Serviços. 

E. Substituições. Todos os Equipamentos ou componentes 
substituídos são devolvidos ao Fornecedor, tornando-se propriedade do 
Fornecedor, após a receção, por parte do Cliente, do substituto 
correspondente, salvo acordo específico em contrário numa Encomenda; 
se o Cliente não devolver um componente ou Equipamento substituído no 
prazo de 15 dias após a receção da solicitação do Fornecedor, o Cliente 
deverá pagar ao Fornecedor o preço da tabela das peças sobresselentes 
então vigente pelo Equipamento ou pelas porções que o Cliente não tenha 
devolvido. Se o Fornecedor determinar que um componente de um 
Equipamento defeituoso é "substituível pelo cliente", ou seja, que é 
facilmente desligado e voltado a ligar, ou se o analista do Fornecedor 
determinar que o Equipamento deve ser substituído como um todo, o 
Fornecedor reserva-se o direito de enviar ao Cliente um componente ou 
Equipamento de substituição completo para troca. 

F. Responsabilidade pelos Dados. O Fornecedor não deve 
aceder nem usar quaisquer dados de produção do Cliente armazenados 
nos Produtos, a menos que o Cliente tenha autorizado o Fornecedor, 
expressa e excecionalmente, a fazê-lo. A menos que seja expressamente 
encomendado um serviço de eliminação de dados ao Fornecedor, o 
Cliente é responsável por remover toda a informação e todos os dados 
armazenados nas peças substituídas, ou em quaisquer outros Produtos 
devolvidos ao Fornecedor. O Fornecedor não irá restaurar nenhuns dados 
ou software retirados dos Produtos devolvidos.  

G. Alterações Iniciadas pelo Cliente. Se o Cliente pretender: (i) 
mudar o Equipamento para um local de instalação diferente (quando 
aplicável ao Produto, por exemplo, produtos de infraestrutura); (ii) alterar 
a configuração do hardware por si só; ou (iii) negar a ativação ou desativar 
as funcionalidades de suporte remoto de um Produto, o Cliente deverá 
notificar previamente o Fornecedor. Quando qualquer uma das ações 
referidas limita a capacidade do Fornecedor de prestar Serviços de 
Suporte relativos ao Produto afetado ou aumenta o custo para o 
Fornecedor prestar Serviços de Suporte, o Fornecedor tem o direito a 
tornar a continuação dos Serviços de Suporte dependente do pagamento, 
por parte do Cliente, de um ajuste razoável das taxas em vigor e de uma 
taxa razoável por quaisquer serviços de recertificação que o Fornecedor 
considere razoavelmente necessários para a continuação do suporte; 
poderão já não se aplicar as capacidades de suporte pró-ativas 
acordadas, os tempos de resposta ou outros níveis de serviço. 

5.2 Serviços Profissionais. 

A. Âmbito dos Serviços. O Fornecedor deverá prestar Serviços 
Profissionais, incluindo quaisquer Resultados (conforme definido abaixo), 
de acordo com a Descrição de Serviço aplicável, SOW (ver Secção 2.2) 
ou outra documentação acordada contendo as especificidades de tais 
serviços ("Especificação de Serviço"). Os Serviços Profissionais são 
prestados como um serviço separado e independente, mesmo se forem 
mencionados juntamente com a venda ou o licenciamento de Produtos 
pelo Fornecedor na mesma Encomenda. O Fornecedor não presta 
assessoria jurídica nem regulatória em nenhum Serviço Profissional. 

B. Concessão dos Direitos de Licença nos Resultados. 
"Resultados" referem-se a quaisquer relatórios, análises, scripts, códigos 
ou outros resultados laborais que sejam fornecidos pelo Fornecedor ao 
Cliente no quadro do cumprimento das obrigações estipuladas ao abrigo 
de uma Especificação de Serviço. "Direitos Proprietários" significam 
todas as patentes e marcas, todos os direitos de autor (excluídos os 
direitos morais) e segredos comerciais, know-how e outros direitos 
associados, os direitos sobre o nome do domínio, os direitos sobre as 
bases de dados (incluindo o sui generis) e os direitos sobre os desenhos 
e modelos (registados ou não) ou outros direitos de propriedade 
intelectual de uma parte. Sujeito à conformidade por parte do Cliente com 
os termos das presentes CCV e de qualquer Especificação de Serviço 
aplicável, ao pagamento por parte do Cliente dos montantes devidos 

http://www.dell.com/eula
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aplicáveis e aos Direitos Proprietários do Fornecedor em qualquer 
propriedade intelectual subjacente incluídos em quaisquer Resultados ou 
usados pelo Fornecedor para prestar Serviços Profissionais, o 
Fornecedor concede ao Cliente uma licença não exclusiva, 
intransmissível, para o território português, durante o máximo de tempo 
em vigência dos Direitos de Propriedade e revogável (em caso de não 
pagamento ou de qualquer violação das presentes CCV ou de qualquer 
Especificação de Serviço aplicável) para usar (sem o direito de 
sublicenciar) os Resultados fornecidos pelo Fornecedor para fins 
comerciais internos do Cliente, apenas e exclusivamente de acordo com 
a Especificação de Serviço aplicável e sujeito às presentes CCV. O 
Cliente pode autorizar os seus fornecedores de serviços a usar os 
Resultados, apenas em nome do Cliente, apenas para fins comerciais 
internos do Cliente, e o Cliente será responsável pela conformidade com 
estas restrições por parte do fornecedor de serviços. O Fornecedor 
reserva-se os Direitos Proprietários que não tenham sido expressamente 
concedidos ao Cliente. A licença concedida nesta Secção 5.2 B não se 
aplica a: (i) nenhuns Produtos; nem (ii) itens licenciados ou de outra forma 
fornecidos ao abrigo de um contrato separado. O Fornecedor não está 
limitado no desenvolvimento, na utilização nem na promoção de serviços 
ou produtos semelhantes aos (i) Resultados, (ii) Serviços Profissionais 
fornecidos ao abrigo do presente documento, (iii) nem a nenhuma 
Especificação de Serviço, (iv) nem, sujeito às obrigações de 
confidencialidade do Fornecedor para com o Cliente, à utilização dos 
Resultados ou à prestação de Serviços Profissionais semelhantes para 
quaisquer outros projetos. O Cliente defenderá e indemnizará o 
Fornecedor e as suas Afiliadas perante qualquer reclamação de terceiros 
em resultado de um incumprimento do anterior, ou da infração ou 
apropriação indevida por parte do Cliente dos Direitos de Propriedade do 
Fornecedor, das suas Afiliadas ou de terceiros.   

C. Responsabilidade pelo Pessoal. O Fornecedor é o único 
responsável pela colocação, organização e direção de seu pessoal, bem 
como por todas as outras questões de recursos humanos (por exemplo, , 
pagamento de salários e contribuições para a segurança social,, 
formação, férias) relativas ao seu pessoal. 

5.3 Responsabilidades do Cliente. Sem nenhum custo para o 
Fornecedor, o Cliente deverá: (i) proporcionar atempadamente, ao 
pessoal do Fornecedor, acesso às instalações, ao espaço, à energia, à 
documentação, aos ficheiros, aos dados, à informação e ao software 
adicional adequados (se necessário); (ii) usar pessoal especializado e 
autorizado pelo Cliente para assistir e cooperar com o Fornecedor na 
prestação dos Serviços, conforme razoavelmente solicitado pelo 
Fornecedor; (iii) ser responsável pela segurança física e de rede e por 
todas as condições na sua empresa necessárias para a devida prestação 
dos Serviços; (iv) proporcionar ao Fornecedor acesso remoto e no local 
aos Produtos e ao ambiente de infraestrutura do Cliente, conforme 
necessário; e (v) quando aplicável, notificar imediatamente o Fornecedor 
quando os Produtos falharem, apresentando ao Fornecedor pormenores 
suficientes sobre a falha, de modo a que a esta possa ser reproduzida 
pelo Fornecedor. Para os Serviços Profissionais, podem ser apresentados 
mais pormenores na Especificação de Serviço. 

5.4 Cessação dos Serviços. Qualquer uma das partes poderá 
cessar os Serviços por violação flagrante pela outra parte, se essa outra 
parte não tiver remediado tal violação dentro de um período de carência 
razoável de não menos do que 30 dias, estabelecido por escrito pela outra 
parte. A cessação por conveniência de Serviços, salvo se se acordar em 
contrário, poderá estar sujeita a uma penalização a determinar em função 
da utilização que se tenha feito dos Serviços e o tempo que reste até à 
data de vencimento.  

6. Faturação e Pagamento. 

6.1 Faturação. O Fornecedor deverá faturar o preço das Ofertas 
acrescido de quaisquer encargos aplicáveis ao Cliente na moeda 
acordada na Encomenda. O Fornecedor poderá faturar partes de uma 
Encomenda em separado ou em conjunto numa só fatura. 

6.2 Prazos de Pagamento. O Cliente deverá pagar as faturas do 
Fornecedor na totalidade e na mesma moeda da fatura do Fornecedor 30 
dias após a data da fatura. Após esta data, o Cliente será responsável 
pelo pagamento de juros de mora à taxa legal aplicável  . Tais prazos de 
pagamento estão sujeitos a verificação regular de crédito por parte do 
Fornecedor. Em caso de inadimplência do Cliente no pagamento, o 
Fornecedor terá direito, até serem estabelecidos acordos quanto ao 
pagamento ou crédito: (i) a cancelar ou suspender a sua execução de tal 
Encomenda e/ou (ii) a recusar a sua execução ao abrigo das presentes 
CCV.  

6.3 Impostos. Os custos devidos relativamente a cada Encomenda 
são exclusivos do Cliente e o Cliente reembolsará o Fornecedor ou pagar-
lhe-á o IVA e quaisquer outros impostos que, pela sua natureza, não 
devam ser suportados pelo Fornecedor.. Se o Cliente for elegível para 
uma isenção fiscal, o Cliente tem de apresentar ao Fornecedor um 
certificado válido de isenção ou outro comprovativo de isenção adequado 
no prazo de uma semana a partir da data da Encomenda do Cliente. Se 
o Cliente for obrigado a reter impostos, então o Cliente, no prazo de 60 
dias após o envio à autoridade fiscal aplicável, apresentará ao Fornecedor 
provas satisfatórias (por exemplo, recibos oficiais de retenção na fonte) 
de que o Cliente prestou contas à autoridade relevante relativamente à 
quantia retida ou deduzida; caso contrário, o Fornecedor cobrará ao 
Cliente o montante que o Cliente deduziu para a transação.  

7. Garantia. 

7.1 Garantia do Produto. utilização e sendo sujeito à manutenção regula as Ofertas 

de Outros Fabricantes não são geralment documentação do produto emitida pelo 
Fornecedor. O Cliente deve notificar imediatamente o Fornecedor sobre 
qualquer reclamação de garantia dentro do período de garantia. Salvo 
acordado em contrário na Encomenda, o período de garantia é de 12 
meses para Equipamento e 90 dias para Software, a partir da data da 
fatura. Transcorrido o prazo, a considerar-se-á coberta a garantia e o 
período legalmente estabelecido para reclamações por vícios ocultos. 
São garantidas atualizações do Equipamento até o fim do período de 
garantia do Equipamento no qual são instaladas. O Fornecedor não 
garante que os Produtos atendam aos requisitos específicos do Cliente. 
7.2 Recursos do Cliente. Toda a responsabilidade do Fornecedor 
ao abrigo das garantias dos Produtos descritas na Secção 7.1 será a de 
o Fornecedor, a seu critério e custo, reparar ou substituir o Produto 
afetado, e, se o Fornecedor não o puder fazer dentro de um prazo 
razoável, então reembolsará o valor pago pelo Cliente pelo Produto 
afetado, de acordo com a desvalorização numa base linear durante o 
período que o Produto tenha estado na posse do Cliente, após a 
devolução de tal Produto ao Fornecedor.  

7.3 Serviços. O Fornecedor prestará os Serviços de forma 
profissional, em conformidade com as normas geralmente aceites no 
setor. O Cliente deverá notificar o Fornecedor de qualquer incumprimento 
no prazo de dez dias após a data da primeira ocorrência de um 
incumprimento. Neste caso, o Fornecedor envidará esforços razoáveis 
para corrigir tal falha dentro de um período razoável. Se, após esforços 
razoáveis, o Fornecedor não for capaz de corrigir tais deficiências por 
razões pelas quais o Fornecedor for responsável, então o Cliente poderá 
cessar os Serviços afetados por justa causa, apresentando uma 
notificação por escrito ao Fornecedor (consultar Secção 5.4). 

7.4 Limitações. As garantias relativas às Ofertas não abrangem 
problemas que surjam de: (i) acidente ou negligência do Cliente ou de 
qualquer terceiro; (ii) quaisquer itens ou serviços de outros fabricantes 
utilizados em conjunto com o Equipamento, ou outras causas alheias ao 
controlo do Fornecedor; (iii) instalação, funcionamento ou utilização que 
não esteja de acordo com as instruções do Fornecedor ou a 
documentação aplicável; (iv) utilização num ambiente, de uma forma ou 
para uma finalidade para a qual o Produto não foi concebido; e/ou (v) 
modificação, alteração ou reparação por qualquer pessoa exceto o 
pessoal do Fornecedor, a não ser que tal seja feito seguindo instruções 
do Fornecedor. 
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7.5 Recursos Exclusivos. As garantias do Fornecedor das Ofertas 
e dos recursos do Cliente em caso de violação de qualquer garantia estão 
descritas de forma exaustiva nas presentes CCV, e quaisquer garantias 
implícitas na lei aplicável são substituídas, na medida em que a lei o 
permita. 

7.6 Termos de Licenciamento de Software. Nas situações em 
que são estabelecidos termos específicos de garantia para certos títulos 
ou tipos de Software nos termos de licença aplicáveis (ver Secção 4), 
devem aplicar-se tais termos, em vez dos indicados na presente secção. 

8. Limitação de Responsabilidade. 

Para todas as reclamações de uma parte à outra por quaisquer danos ao 
abrigo ou em ligação com qualquer transação (incluindo qualquer 
Encomenda) ao abrigo destas CCV, qualquer que seja a base legal 
(incluindo responsabilidade extracontratual), aplica-se o seguinte: 

8.1 Responsabilidade Ilimitada. Nada aqui indicado deve excluir 
nem limitar a responsabilidade por: (i) morte ou danos pessoais 
resultantes de negligência; (ii) atos praticados com dolo ou culpa grave 
(iii) fraude ou deturpação fraudulenta; ou (iv) apropriação indevida ou 
violação dos direitos de propriedade intelectual do Fornecedor ou das 
suas Afiliadas; (v) cumprimento atempado das obrigações de pagamento;; 
ou (vi) qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída por 
lei. 

8.2 Limitações. Nenhuma das partes será responsável por: (i) 
perda de lucro, renda ou receita; (ii) danos, especiais, indiretos ou 
consequentes ou quaisquer outros, (iii)perda de uso de sistemas ou 
redes; (iv) perda de, corrupção de ou danos a dados ou software; (v) 
recuperação ou reinstalação de dados ou programas; .  Estas limitações 
são aplicáveis independentemente da causa da responsabilidade, mesmo 
que os danos tenham sido previsíveis ou aconselhados pelas partes, a 
menos que ocorra alguma das circunstâncias previstas na secção 8.1 
supra. O Fornecedor (e seus afiliadas e fornecedores) não terá 
responsabilidade por nenhuns danos resultantes do (a) uso ou da 
tentativa de uso, por parte do Cliente, de Software de Outros Fabricantes, 
Software Gratuito ou Ferramentas de Desenvolvimento, todos definidos 
no EULA descrito na Secção 4, ou Ofertas de Outros Fabricantes, 
descritas na Secção 9, (b) a utilização ou tentativa de utilização dos 
produtos de forma ou para fins para os quais não foram concebidos; ou 
(c) a modificação feita aos Produtos por qualquer outra pessoa que não 
seja o Fornecedor ou os seus representantes autorizados   

8.3 Prevenção e Mitigação. O Cliente é o único responsável pelos 
dados dele. O Cliente deve implementar arquitetura e processos de TI que 
lhe permitam prevenir e mitigar danos, de acordo com a importância dos 
sistemas e dados para a empresa do Cliente e com os seus requisitos de 
proteção de dados, incluindo um plano de recuperação de empresas. A 
este respeito, o Cliente deve: (i) assegurar um processo de criação de 
cópias de segurança regularmente (pelo menos diariamente), e fazer 
cópias de segurança dos dados relevantes antes de o Fornecedor 
executar quaisquer trabalhos de correção, atualização ou outros trabalhos 
nos sistemas de TI do Cliente; (ii) monitorizar a disponibilidade e o 
desempenho das suas TI durante a execução dos Serviços; e (iii) reagir 
prontamente às mensagens e alertas recebidos do Fornecedor ou por 
funções de notificação dos Produtos, comunicando imediatamente 
qualquer problema identificado ao Fornecedor. Na medida em que o 
Fornecedor tenha qualquer responsabilidade pela perda de dados, o 
Fornecedor só será responsável pelo custo dos esforços comercialmente 
razoáveis e habituais para recuperar os dados perdidos a partir da última 
cópia de segurança disponível do Cliente. 

8.4 Limite de Responsabilidade. Para cada evento prejudicial ou 
série de eventos ligados [durante qualquer período de doze meses], a 
responsabilidade de cada parte não deverá exceder o menor dos (i) 
montantes totais das taxas líquidas pagas ou a pagar por parte do Cliente 
ao Fornecedor pelo Produto ou Serviço que dá origem à responsabilidade; 
ou (ii) 500.000 €. 

9. Ofertas de Outros Fabricantes. 

O Fornecedor pode oferecer produtos e serviços de outros 
fabricantes/fornecedores que não são comercializados sob as as marcas 
“Dell” nem “Dell EMC” ("Ofertas de Outros Fabricantes"), podendo 
incluir ofertas de Afiliadas do Fornecedor que usem outras marcas que 
não a "Dell" ou a "Dell EMC".  Não obstante quaisquer outras cláusulas 
aqui contidas, as Ofertas de Outros Fabricantes estão sujeitas à licença, 
serviços, garantia, indemnização e termos de suporte padrão de outros 
fabricantes/fornecedores (ou um contrato direto aplicável entre o Cliente 
e tal fabricante/fornecedor), aos quais o Cliente deverá aderir. Na medida 
em que o tal terceiro fabricante/fornecedor possa processar quaisquer 
dados pessoais em nome do Cliente no fornecimento da Ofertas de 
Outros Fabricantes, esse terceiro fabricante/fornecedor deverá fazê-lo de 
acordo com a sua forma padrão de contrato de tratamento de dados, que 
deverá ser disponibilizado ao Cliente juntamente com as Condições 
Específicos para Produtos e Serviços referidos na Secção 2.2 ou através 
do terceiro fabricante/fornecedor aplicável. Estão disponíveis referências 
à informação de garantia e suporte relativamente a Ofertas de Outros 
Fabricantes disponíveis nas Condições Específicos para Produtos e 
Serviços referenciadas na Secção 2.2 ou, de outra forma, declarado pelo 
fabricante /fornecedor dos productos ou serviços.. Mesmo se as taxas de 
suporte forem faturadas pelo Fornecedor, as Ofertas de Outros 
Fabricantes não são geralmente suportadas pelo Fornecedor, e, para 
obter suporte, o Cliente deverá contactar estes outros fabricantes 
diretamente (salvo disposição em contrário nas Condições Específicos 
para Produtos e Serviços referenciadas na Secção 2.2.). Estão 
expressamente excluídas quaisquer garantias, danos ou reclamações de 
indemnização contra o Fornecedor em relação a Ofertas de Outros 
Fabricantes. As restantes cláusulas das presentes CCV aplicáveis às 
Ofertas serão aplicáveis às Ofertas de Outros Fabricantes. 

10. Confidencialidade. 

A informação trocada em ligação à negociação, conclusão e execução de 
uma transação regida pelas presentes CCV que não é geralmente 
conhecida pelo público, quer seja ou não expressamente designada como 
confidencial, ou que, devido à natureza da informação ou às 
circunstâncias que envolvem a sua divulgação, deva razoavelmente ser 
entendida como confidencial ("Informações Confidenciais"), incluindo 
os termos da  Encomenda, só pode ser divulgada a uma Afiliada ou a 
outro terceiro se for necessário, e deve ser razoavelmente protegida 
contra a divulgação a terceiros. A parte recetora será responsável perante 
a parte divulgadora pelas divulgações feitas pelo próprio pessoal ou 
conselheiros, ou pelo pessoal ou conselheiros das suas Afiliadas.   

11. Privacidade de Dados e Divulgações. 

11.1 Conformidade com as Legislações. Cada parte deverá 
cumprir todas as legislações e regulamentos da privacidade aplicáveis a 
essa parte, relativamente ao tratamento de dados pessoais ao abrigo de 
uma Encomenda aqui apresentada. Nesta Secção 12, "dados pessoais", 
"responsável pelo tratamento" e "tratamento" têm o significado definido no 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679.  

11.2 Termos do Tratamento de Dados. Na medida em que o 
Fornecedor possa tratar quaisquer dados pessoais em nome do Cliente 
na execução de uma Encomenda, o Fornecedor apenas o poderá fazer 
de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e de acordo com uma 
forma de contrato de tratamento de dados a estabelecer entre as partes. 
Na ausência de uma forma acordada de um contrato de tratamento de 
dados, aplicam-se os termos padrão de tratamento de dados do 
Fornecedor, que estão disponíveis em 
https://www.dell.com/learn/pt/pt/ptcorp1/legal_docs/portugal_data_protec
tion_terms_pt.pdf   Quando o Fornecedor tratar quaisquer dados 
pessoais, no papel de responsável pelo tratamento, fá-lo-á de acordo com 
as políticas de privacidade específicas do próprio país, disponíveis em 
www.dell.com/Privacy. 

11.3 Responsabilidade do Cliente.  O Cliente só fornecerá dados 
pessoais à Dell quando for estritamente necessário. O Cliente concorda 

https://www.dell.com/learn/pt/pt/ptcorp1/legal_docs/portugal_data_protection_terms_pt.pdf
https://www.dell.com/learn/pt/pt/ptcorp1/legal_docs/portugal_data_protection_terms_pt.pdf
http://www.dell.com/Privacy
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que, antes da divulgação ou disponibilização do acesso aos dados por 
parte do Fornecedor, obterá todos os direitos e consentimentos, todas as 
permissões necessários , incluindo o consentimento dos dados pessoais 
dos signatários e representantes responsáveis pela gestão da relação 
contratual, cujos dados pessoais serão tratados para facilitar a execução 
do contrato e o cumprimento de obrigações legais, juntamente com 
quaisquer outros associados: (a) à tecnologia ou aos dados (incluindo 
dados pessoais) que o Cliente e as suas Afiliadas proporcionem ao 
Fornecedor ou às suas Afiliadas, e (b) ao software ou outros 
componentes, que não sejam do Fornecedor, que o Cliente e as suas 
Afiliadas direcionem ou solicitem que o Fornecedor ou as suas Afiliadas 
usem, instalem ou integrem como parte das Ofertas do Fornecedor. O 
Cliente é o único responsável pela revisão dos dados que serão 
fornecidos ao Fornecedor, ou aos quais o Fornecedor acederá, no 
fornecimento das Ofertas, para garantir que não contêm: (i) dados 
confidenciais, dados relacionados com a regulamentação sobre o 
comércio internacional de armas (International Traffic in Arms Regulations 
– ITAR) ou ambos; ou (ii) artigos, serviços e dados técnicos relacionados 
designados como artigos de defesa e serviços de defesa. O Cliente 
defenderá e indemnizará o Fornecedor e suas Afiliadas contra qualquer 
reclamação de terceiros, resultante de uma violação do acima exposto, 
ou da violação ou apropriação indevida, por parte do Cliente, dos direitos 
de propriedade intelectual do Fornecedor, das suas Afiliadas ou de 
terceiros. 

12. Disposições Gerais.  

12.1 Lei Aplicável e Foro Competente. As presentes CCV são 
regidas pela lei Portuguesa, encontrando-se os litígios deles decorrentes 
exclusivamente submetidos à jurisdição dos tribunais de Lisboa. A 
Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias não se aplica.  

12.2 Controlo de Exportações. A aquisição de Ofertas por parte do 
Cliente e o acesso a tecnologia relacionada (coletivamente, os 
"Materiais") destinam-se a utilização pessoal, e não a revenda, 
exportação, reexportação nem transferência. O Cliente está sujeito e é 
responsável pela conformidade com as leis de controlo de exportações e 
sanções económicas dos Estados Unidos, da União Europeia e de outras 
jurisdições aplicáveis. Os Materiais não podem ser utilizados, vendidos, 
alugados, exportados, importados, reexportados nem transferidos, exceto 
quando tal é feito em conformidade com as leis referidas, incluindo, sem 
limitação, requisitos de licenciamento de exportação, restrições de 
utilizador final, utilização final e destino final, proibições de transações 
com indivíduos e entidades alvo de sanções, incluindo, sem limitação, na 
Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do 
Office of Foreign Assets Control, ou a Lista de Entidades do 
Departamento de Comércio dos EUA, e Lista de Pessoas Negadas, Lista 
de Utilizadores Finais Militares, e Lista de Utilizadores Finais da 
Inteligência Militar. Lista de Pessoas Negadas, Lista de Utilizadores Finais 
Militares, e Lista de Utilizadores Finais da Inteligência Militar (Office of 
Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons List, or the U.S. Department of Commerce Entity List, and Denied 
Persons List, Military End User List, and Military Intelligence End User 
List.). O Cliente confirma e garante que não está sujeito nem é alvo de, e 
que o Cliente não está localizado num país ou território (incluindo, sem 
limitação, Coreia do Norte, Cuba, Irão, Síria, Crimeia e as chamadas 
República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk) que 
esteja sujeito ou seja alvo de sanções económicas dos Estados Unidos, 
da União Europeia ou de outras jurisdições aplicáveis. O Cliente 
defenderá e manterá indemne o Fornecedor e as suas Afiliadas contra 
qualquer reclamação de terceiros, resultante de uma violação de qualquer 
uma das obrigações ao abrigo da presente Secção 12.2. 

12.3 Contrato Integral. Quaisquer Encomendas concluídas ao 
abrigo destes CCV compreendem todo o contrato relativamente ao seu 
objeto, podendo ser modificadas apenas por contrato escrito.  Os termos 
específicos de Produtos e Serviços, o EULA e qualquer outra informação 
que seja incluída por referência (incluindo referência a informação contida 
num URL ou numa política) formam parte integrante das presentes CCV. 

12.4 Reciclagem. O Fornecedor assume a sua responsabilidade no 
que diz respeito ao cumprimento da Directiva sobre resíduos de aparelhos 
eléctricos e electrónicos 2002/96/CE (RAEE) e do Decreto-Lei 230/2004, 
de 10 de Dezembro, com as subsequentes alteraçõesO Cliente é 
responsável pela devolução dos produtos e assume os custos 
correspondentes à entrega dos mesmos nos pontos de recolha do 
Fornocedor, segundo o preceituado no programa de reciclagem dos 
RAEE estabelecido pela Dell – www.euro.dell.com/recycling  

12.5 Força Maior. Nenhuma das partes será responsável perante a 
outra por nenhum atraso ou incumprimento de qualquer das suas 
obrigações (incluindo o pagamento de taxas) causado por eventos fora do 
seu controlo razoável incluem, sem limitação, casos fortuitos, guerras, 
motins, comoção civil, atos terroristas, danos maliciosos, ações 
governamentais ou reguladoras, acidentes, avarias de instalações ou 
máquinas, emergências locais ou nacionais, explosões, incêndios, 
desastres naturais, condições climáticas rigorosas ou outras catástrofes, 
epidemias ou pandemias, problemas gerais no processo de 
importação/exportação/alfândega que afetem os fornecimentos ao 
Fornecedor ou ao Cliente, falta de materiais, falhas de serviços de 
utilidade geral ou de redes de transporte, embargos, greves, lockouts ou 
outras disputas industriais (quer envolvam o pessoal do Fornecedor ou de 
qualquer outra parte), ou inadimplência de fornecedores ou 
subcontratados devido a qualquer um dos eventos anteriores.. Se tal 
atraso ou falha durar mais de 30 dias, então a outra parte pode cessar a 
Encomenda imediatamente, no todo ou em parte, notificando por escrito 
a parte em incumprimento. As circunstâncias fora do controlo  

12.6 Aplicações de Alto Risco. O Cliente reconhece que as Ofertas 
não são concebidas nem destinadas a serem usadas em atividades de 
alto risco, pelo que, as Ofertas não são aptas para utilização em 
ambientes perigosos que exijam um desempenho sem falhas, incluindo, 
sem limitação, a operação de instalações nucleares, sistemas de 
navegação ou comunicação de aeronaves, controlo de tráfego aéreo, 
sistemas de armamento, máquinas de suporte de vida ou quaisquer 
outras utilizações potencialmente determinantes para a vida.  

12.7 Atribuição e Subcontratação. Nenhuma das partes poderá 
atribuir, transferir nem novar nenhuma Encomenda, nem nenhum direito 
ou obrigação dela decorrente, nem delegar nenhuma execução sem o 
prévio consentimento por escrito da outra parte, consentimento este que 
não será recusado injustificadamente. Não obstante o acima exposto: (i) 
o Fornecedor poderá usar Afiliadas ou outros subcontratados qualificados 
para o cumprimento das suas obrigações, desde que o Fornecedor 
permaneça responsável pelo cumprimento destas; e (ii) qualquer uma das 
partes poderá ceder direitos aos pagamentos decorrentes de qualquer 
Encomenda sem o consentimento da outra parte. 

12.8 Direitos de Terceiros. Não se reconhecem direitos a terceiros 
nem beneficiários terceiros do presentes CCV nem de nenhuma 
Encomenda à luz do presentes CCV.  

12.9 Renúncia e Cláusulas Independentes.  O incumprimento de 
uma cláusula do presentes CCV não constitui uma renúncia desta, nem 
de qualquer outra cláusula do presentes CCV.  Se qualquer parte de uma 
Encomenda que inclua estas CCV for considerada inexequível, a validade 
de todas as definições e das restantes cláusulas não será afetada. 

12.10  Notificações.  As partes apresentarão todas as notificações 
ao abrigo das presentes CCV por escrito.   

 

http://www.euro.dell.com/recycling

