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Termos e Condições do Programa do Parceiro da Vertiv 
(“T&Cs do VPP”) 

 

1. O Revendedor leu, compreende e concorda em cumprir estes Termos e Condições do Programa do Parceiro 
da Vertiv (“Programa”), bem como as políticas e procedimentos do Programa, que podem ser 
implementados ou modificados pela Vertiv e comunicados ao Revendedor a qualquer tempo. O Revendedor 
entende que a participação no Programa está aberta apenas a empresas aprovadas (“Revendedor”) que 
revendam os produtos Vertiv (“Produtos”) para clientes finais. 

2. Algumas informações relacionadas a esses T&Cs do VPP e ao Programa, incluindo, entre outras, preços, 
são confidenciais. (i) Todas as informações confidenciais serão usadas exclusivamente para fins do 
Programa; (ii) Nenhuma informação confidencial será usada por qualquer outro motivo ou finalidade; e (iii) 
Nenhuma informação confidencial será distribuída, divulgada ou disseminada pelo Revendedor a qualquer 
pessoa, salvo a seus Empregados e Agentes que tenham a necessidade de acesso a tais informações, que 
tenham um envolvimento direto com o Programa, que tenham sido informados sobre a natureza confidencial 
das informações e estejam vinculados por um contrato de confidencialidade com obrigações não menos 
restritivas do que as especificadas neste instrumento. O Revendedor adotará medidas razoáveis para 
proteger o sigilo e evitar a divulgação e o uso não autorizado das informações confidenciais. O Revendedor 
não divulgará nenhuma informação confidencial enquanto estiver participando do Programa e por um 
período de 5 (cinco) anos depois disso. O Revendedor cessará o uso de informações confidenciais e 
devolverá qualquer informação confidencial que tenha em sua posse, após a rescisão de sua participação 
no Programa. 

3. O Programa inclui programas de treinamento para Revendedores. O Revendedor deve incentivar seus 
Empregados que estejam envolvidos na revenda de Produtos a usarem o material de treinamento e concluir 
os programas de treinamento. 

4. O Revendedor entende que o prazo da participação do Revendedor no Programa é de 1 (um) ano, o qual 
pode ser renovado automaticamente sem notificação prévia por escrito da Vertiv, a critério da Vertiv. 

5. O Revendedor entra no Programa como revendedor e deve comprar Produtos somente através de 
Distribuidores Autorizados. A lista mais atualizada de Distribuidores Autorizados está disponível no Portal 
de Parceiros acessível em www.vertiv.com.br. O Revendedor reconhece e concorda expressamente que o 
Revendedor não está autorizado a comprar quaisquer produtos diretamente da Vertiv com a finalidade de 
revender tais produtos. 

6. O Revendedor pode ser elegível a incentivos de bônus ou outros programas, se houver, em vigor, conforme 
acordado pela Vertiv, a exclusivo e total critério da Vertiv. 

7. A Vertiv reserva-se o direito de alterar, modificar ou rescindir estes T&Cs do VPP, o Programa ou qualquer 
parte dele, incluindo a modificação de incentivos de preço ou bônus ou outros programas, a qualquer 
momento e por qualquer motivo, ou, ainda, sem motivo algum, mediante notificação por escrito com 30 
(trinta) dias de antecedência ao Revendedor. O Revendedor poderá rescindir sua participação no Programa 
mediante notificação à Vertiv, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.  Caso o Revendedor viole 
estes T&Cs do VPP, a Vertiv poderá encerrar sua participação no Programa imediatamente, mediante 
notificação por escrito. Se o Revendedor fizer ofertas ou tentar fazer ofertas para qualquer projeto de serviço 
ou Produtos diretamente, em vez de como Revendedor da Vertiv, tal ato constituirá uma violação destes 
T&Cs do VPP. 

http://www.vertiv.com/


 

Programa de parceiros 

da Vertiv 

 

Página 2 de 4 
 

8. Nada nestes T&Cs do VPP impedirá a Vertiv de comercializar diretamente, vender, arrendar ou manter 
qualquer Produto com qualquer cliente. 

9. O Revendedor reconhece a validade de todos os nomes comerciais e marcas comerciais da Vertiv (as 
“Marcas Comerciais”) e que NÃO terá direito ou participação em nenhuma Marca Comercial. O Revendedor 
concorda em identificar a Vertiv como proprietária de seus nomes comerciais e marcas comerciais/de 
serviço em todos os materiais promocionais. A Vertiv reserva-se o direito de pré-aprovar e/ou rejeitar todo 
o material promocional. 

10. Estes T&Cs do VPP, incluindo qualquer lista de preços ou cronograma, cotação, reconhecimento e todos 
os outros documentos incorporados por referência específica a este instrumento ou nos referidos 
instrumentos, constituem a declaração completa e exclusiva dos termos do acordo que regem o Programa. 

11. O Revendedor: 

a. não representará a Vertiv ou os Produtos de forma negativa, enganosa ou ilusória, o que será 
determinado pela Vertiv a seu total e exclusivo critério; 

b. conduzirá seus negócios em conformidade com os mais altos padrões de negócios; 

c. cumprirá todas as leis e regulamentos aplicáveis, e não se envolverá em nenhuma atividade que 
exponha a Vertiv ou qualquer de suas afiliadas a um risco de penalidades sob as leis e regulamentações 
aplicáveis, incluindo, sem limitação, a Lei dos Estados Unidos contra Práticas de Corrupção no Exterior  
(United States Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), as leis de acordo com a Convenção Antissuborno 
da OCDE [Organization for Economic Co-operation and Development (Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico)], a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act), a Lei 
Anticorrupção do Brasil e qualquer outra lei anticorrupção de qualquer jurisdição; 

d. não venderá os Produtos para uso, nem agirá de forma que tais Produtos possam ser usados em 
conexão com armas nucleares, químicas ou biológicas, mísseis ou atividade militar; 

e. não venderá os Produtos para uso, nem agirá de forma que tais Produtos possam ser usados em 
conexão com qualquer aplicação médica, de suporte à vida e aplicações relacionadas. Em qualquer 
caso, o Revendedor concorda em comunicar a Vertiv sobre quaisquer compradores ou clientes 
subsequentes e defender, indenizar e isentar a Vertiv de qualquer reivindicação, perda, acusação, 
julgamento e danos, incluindo danos incidentais e consequenciais decorrentes de tal uso, 
independentemente da  causa da ação se basear em responsabilidade contratual ou extracontratual, 
incluindo alegação de que a responsabilidade da Vertiv é baseada em negligência ou responsabilidade 
solidária. 

f. não usará os Produtos em quaisquer aplicações nucleares e/ou aplicações relacionadas, a menos que 
tenha assumido, em favor da Vertiv, a responsabilidade de indenizar, conforme formulário aprovado por 
escrito pela Vertiv, contra qualquer responsabilidade nuclear do proprietário da instalação nuclear em 
questão. Este requisito aplica-se independentemente de os Produtos serem usados na área de 
“confinamento” de uma instalação nuclear ou na área convencional. Se o Revendedor deixar de cumprir 
esta cláusula, o Revendedor deve indenizar, isentar e defender a Vertiv contra quaisquer reivindicações, 
perdas, processos, julgamentos e danos, incluindo danos incidentais, decorrentes do uso dos Produtos 
no âmbito específico da aplicação nuclear ou aplicação relacionada, independentemente da  causa da 
ação se basear em responsabilidade contratual ou extracontratual, incluindo alegação de que a 
responsabilidade da Vertiv é baseada em negligência ou responsabilidade solidária; 

g. não agirá, e adotará medidas para garantir que seus Diretores, Acionistas, Conselheiros, Executivos, 
Empregados, Agentes e outras pessoas que trabalhem em seu nome em conexão com estes T&Cs do 
VPP (“Pessoas Relacionadas”) não ajam conforme estes T&Cs do VPP de modo que possa resultar: 

i. no desvio de qualquer Produto do destino declarado, do uso final ou do cliente final; 

ii. na modificação ou transformação dos Produtos para usos que não sejam o uso final notificado à 
Vertiv; 

iii. no uso, na transferência, liberação, exportação ou reexportação de quaisquer Produtos, tecnologia 
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ou informações em violação de leis, regulamentações ou decretos de controle de exportações e 
sanções aplicáveis, incluindo os dos Estados Unidos, do Reino Unido e do país de exportação, 
uma vez que podem ser alterados de tempos em tempos, ou os requisitos de quaisquer licenças, 
autorizações ou exceções de licença a eles relacionados; ou 

iv. na elaboração de documentos falsos ou declarações falsas; e 

h. revisará e cumprirá todas as políticas do Programa aplicáveis ao Revendedor, incluindo, sem 
necessariamente limitar-se às Diretrizes de Identificação de Parceiro de Canal, que estão disponíveis 
no Portal de Parceiros em www.vertiv.com.br, e todas as outras políticas disponíveis no Portal de 
Parceiros. 

12. Ao contemplar as garantias e indenizações estabelecidas na cláusula 11, o Revendedor: 

a. concorda que não se envolverá em nenhuma atividade que exponha a Vertiv ao risco de penalidades 
de acordo com as leis e regulamentos de qualquer jurisdição relevante proibindo pagamentos indevidos, 
incluindo, entre outros, subornos a Empregados ou Agentes de qualquer governo ou qualquer agência, 
órgão ou subdivisão política, a partidos políticos ou Empregados ou Agentes de partidos políticos ou 
candidatos a cargos públicos, ou a qualquer Empregado de qualquer cliente ou fornecedor; e 

b. declara e garante que nem ele nem qualquer Pessoa Relacionada age atualmente ou agirá durante a 
vigência deste instrumento em uma capacidade oficial para ou em nome de, ou é atualmente ou se 
tornará durante a vigência deste instrumento um Agente ou Empregados de qualquer organização 
internacional pública ou do governo, ou de qualquer departamento, agência, instrumentalidade ou 
subdivisão política de tal governo, ou um representante de qualquer partido político ou candidato a cargo 
político. 

13. A relação entre o Revendedor e a Vertiv é a de contratantes independentes, e não a de principal e Agente, 
ou joint venture, ou sociedade, e nem o Revendedor nem a Vertiv terão autoridade para criar ou assumir, 
em nome da outra parte, qualquer obrigação, expressa ou implícita, nem para agir ou tentar atuar como 
Agente ou Representante Legal da outra parte para qualquer finalidade. 

14. A jurisdição aplicável eleita é a seguinte:   

a.  Para transações com Revendedores localizados no país onde a Vertiv tem uma entidade estabelecida, 
estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis do país onde a Vertiv tem uma entidade estabelecida por 
um tribunal com foro e jurisdição legais. 

b.  Para transações em países onde a Vertiv não tem uma entidade estabelecida e com Revendedores 
localizados: 

i. Na América do Sul, estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis do Chile por um tribunal com foro e 
jurisdição legais. 

ii. Na América Central, estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis do México por um tribunal com 
foro e jurisdição legais. 

iii. Na América do Norte, estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis dos Estados Unidos por um 
tribunal com foro e jurisdição legais. 

iv. Na região da Europa, Oriente Médio e África, estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis do Reino 
Unido por um tribunal com foro e jurisdição legais. 

v. Na região da Ásia, Austrália e Nova Zelândia, estes T&Cs do VPP serão regidos pelas leis de 
Cingapura por um tribunal com foro e jurisdição legais. 

14. Os direitos concedidos ao Revendedor por estes T&Cs do VPP são pessoais ao Revendedor, salvo 
indicação em contrário neste documento, e nenhum dos direitos ou obrigações do Revendedor nos termos 
deste instrumento pode ser sublicenciado, atribuído ou transferido sem a aceitação prévia por escrito da 
Vertiv, que pode ser concedida ou negada a total e exclusivo critério da Vertiv. Todas as disposições que 
por sua natureza têm como objetivo subsistir, incluindo, sem limitação, obrigações de confidencialidade, 
subsistirão à rescisão do Contrato. 

http://www.vertiv.com/
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15. Outros programas e políticas de incentivo ou suporte podem ser introduzidos, administrados, conduzidos e 
aplicados separadamente, a exclusivo critério da Vertiv. A Vertiv reserva-se o direito de modificar preços ou 
ofertas de suporte de produtos mediante notificação ao Revendedor (incluindo notificação de preço on-line). 

16. Conformidade com as leis/conflitos de interesses. 

a. Fica compreendido e acordado que a Vertiv terá o direito, a seu critério, de divulgar estes T&Cs do VPP 
(conforme possa ser alterado de tempos em tempos), incluindo, sem limitação, os preços cobrados, 
descontos concedidos e comissões pagas nos termos deste instrumento, às agências do governo dos 
Estados Unidos ou às agências de outros governos aplicáveis, ou a outra pessoa com a qual a Vertiv 
negocia a função do Revendedor. 

b. O Revendedor responderá com detalhes razoáveis a qualquer solicitação da Vertiv, de seus Auditores 
Externos, ou seu Advogado em relação à conformidade do Revendedor com estes T&Cs do VPP, 
incluindo permitir a inspeção de seus livros e registros a qualquer momento razoável após uma 
solicitação razoável pela Vertiv ou qualquer pessoa designada por ela. 

c. Caso qualquer uma das atividades proibidas descritas acima ocorra, o Revendedor informará 
imediatamente a Vertiv por escrito sobre tal ocorrência, e a Vertiv poderá rescindir a participação do 
Revendedor no Programa e quaisquer pedidos pendentes ou contratos existentes podem se tornar nulos 
ab initio. 

O Revendedor concorda em indenizar, liberar e isentar a Vertiv de qualquer reclamação ou perda 
decorrente de tais atividades proibidas e para compensação futura sob estes T&Cs do VPP. 

17. Limitação de responsabilidade. Em hipótese alguma, as Partes serão responsáveis por (a) danos causados 
por atraso no desempenho; (b) danos superiores ao preço de compra pago pelos bens ou serviços; ou (c) 
danos indiretos, especiais, incidentais, punitivos ou econômicos de qualquer tipo, inclusive, entre outros, 
perda de uso, dados, lucro ou receita, interrupção de negócios, ou perda ou dano à propriedade ou 
equipamento, ou outra perda econômica incorrida pelo Revendedor como resultado do desempenho ou 
cancelamento deste contrato por parte da Vertiv, independentemente de qualquer reclamação ser baseada 
em teorias de violação, garantia, contrato, negligência, responsabilidade objetiva, ato ilícito ou de outra forma, 
mesmo se a Vertiv tiver sido avisada da possibilidade de tais danos.   

18. Termos de venda.  Na medida em que estes T&Cs do VPP não abordem ou entrem em conflito com tais 
termos, os Termos e Condições de Venda da Vertiv disponíveis em www.vertiv.com.br serão aplicáveis a 
todas as vendas. 
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