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Termos e Condições do Programa de Parceiros Vertiv 
(“Termos e Condições do PPV”) 

 

1. O Revendedor leu, compreende e aceita ficar vinculado a estes Termos e Condições do Programa de Parceiros Vertiv (“Programa”), 

assim como às políticas e aos procedimentos do Programa, que possam ser implementados ou modificados pela Vertiv e comunicados 

ao Revendedor pontualmente. O Revendedor compreende que a participação no Programa está aberta apenas a empresas aprovadas 

(“Revendedor”) que revendem produtos Vertiv (“Produtos”) aos utilizadores finais. 

2. Determinadas informações relacionadas a estes Termos e Condições do PPV e o Programa, incluindo, sem caráter de limitação, os 

preços, são confidenciais. Todas as informações confidenciais (i) serão utilizadas exclusivamente para efeitos do Programa, (ii) não 

serão utilizadas por qualquer outro motivo ou finalidade, e (iii) não serão distribuídas, divulgadas ou difundidas pelo Revendedor a 

ninguém, exceto aos seus colaboradores e agentes que tenham necessidade de as conhecer, que tenham sido informados da natureza 

confidencial da informação e que estejam vinculados por um acordo de não divulgação com obrigações não menos restritivas do que as 

aqui especificadas. O Revendedor tomará medidas razoáveis para proteger o sigilo e evitar a divulgação e utilização não autorizada das 

informações confidenciais. O Revendedor não divulgará quaisquer informações confidenciais enquanto participar no Programa e por 

um período de cinco (5) anos após a participação. O Revendedor cessará a utilização de informações confidenciais e devolverá quaisquer 

informações confidenciais que tenha em sua posse após cessar a sua participação no Programa.  

3. O programa inclui programas de formação para Revendedores. O Revendedor deverá incentivar os seus colaboradores envolvidos na 

revenda de Produtos a utilizar material de formação e concluir programas de formação. 

4. O Revendedor compreende que o prazo da sua participação no Programa é de um (1) ano, o qual pode ser automaticamente renovado 

sem notificação prévia por escrito pela Vertiv, a critério da Vertiv.  

5. O Revendedor participa no Programa como Revendedor e comprará Produtos apenas através de Distribuidores Autorizados. A lista mais 

atualizada de Distribuidores Autorizados está disponível no Portal do Parceiro, em www.vertiv.com. O Revendedor reconhece e aceita 

expressamente que não está autorizado a comprar quaisquer produtos diretamente da Vertiv para efeitos de revenda desses produtos.  

6. O Revendedor pode ser elegível para incentivos de desconto ou outros programas em vigor, conforme acordado pela Vertiv, a critério 

exclusivo e integral desta.  

7. A Vertiv reserva-se o direito de retificar, alterar ou rescindir estes Termos e Condições do PPV, o Programa ou qualquer parte do mesmo, 

incluindo alterar os incentivos de preços ou descontos ou outros programas a qualquer momento e por qualquer motivo ou sem motivo, 

mediante notificação por escrito ao Revendedor com trinta (30) dias de antecedência. O Revendedor pode cessar a sua participação no 

Programa mediante notificação por escrito à Vertiv com trinta (30) dias de antecedência. Caso o Revendedor viole estes Termos e 

Condições do PPV, a Vertiv pode cessar a sua participação no Programa imediatamente mediante notificação por escrito. Se o 

Revendedor licitar ou tentar oferecer qualquer projeto de serviço ou Produtos diretamente, em vez de o fazer na condição de Revendedor 

Vertiv, tal ato constituirá uma violação destes Termos e Condições do PPV.  

8. Nada nestes Termos e Condições do PPV impede a Vertiv de realizar atividades de marketing direto, venda, leasing ou manutenção no 

que se refere a quaisquer Produtos junto de 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 qualquer direito ou interesse em quaisquer Marcas Comerciais detidas pela Vertiv. O Revendedor aceita identificar a Vertiv como 

proprietária dos 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 total ou parcialmente o material promocional.  

10. Estes Termos e Condições do PPV, incluindo qualquer lista de preços ou cronograma, orçamento, reconhecimento e todos os outros 

documentos incorporados por referência específica aqui ou nesses documentos, constituem a declaração integral e exclusiva dos termos 

do acordo que rege o Programa.  

11. O Revendedor:  

a. não apresentará a Vertiv ou os Produtos de forma negativa ou enganadora, sendo tal determinado pela Vertiv, a critério exclusivo 

e integral desta;  

b. conduzirá o seu negócio de acordo com os mais elevados padrões empresariais;  

c. cumprirá todas as leis e regulamentos aplicáveis e não se envolverá em qualquer atividade que exponha a Vertiv ou qualquer uma 

das suas afiliadas a um risco de sanções ao abrigo das leis e regulamentos que lhes são aplicáveis, incluindo, sem limitação, o 

United States Foreign Corrupt Practices Act [Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro dos Estados Unidos], as leis no âmbito 
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da Convenção Antissuborno da OCDE, o UK Bribery Act [Lei Antissuborno do Reino Unido], a Lei Anticorrupção do Brasil e 

qualquer outra lei anticorrupção em qualquer jurisdição;  

d. não venderá Produtos para utilização em ligação com quaisquer armas nucleares, químicas ou biológicas, mísseis ou atividades 

militares, e não agirá de nenhuma forma que possibilite a utilização dos Produtos nesse sentido;  

e. não utilizará os Produtos em quaisquer aplicações nucleares e aplicações conexas, a menos que tenha obtido um seguro a favor da 

Vertiv, na forma aprovada por escrito pela Vertiv, contra qualquer responsabilidade nuclear do proprietário da instalação nuclear 

em questão. Este requisito aplica-se independentemente de os Produtos serem utilizados na área de “contenção” de uma instalação 

nuclear ou na área convencional. Se o Revendedor não cumprir esta cláusula, o Revendedor indemnizará, isentará e defenderá a 

Vertiv relativamente a quaisquer reclamações, perdas, processos, julgamentos e danos, incluindo danos acidentais, decorrentes da 

utilização dos Produtos na aplicação nuclear particular ou em aplicação relacionada, independentemente da causa da ação se basear 

em delito, contrato ou outra, incluindo alegações de que a responsabilidade da Vertiv se baseia em negligência ou responsabilidade 

estrita;  

f. não tomará quaisquer medidas em conformidade com estes Termos e Condições do PPV que possam resultar no que se segue, e 

tomará medidas para garantir que não o façam os seus diretores, acionistas, gestores, responsáveis, colaboradores, agentes e outras 

pessoas que trabalham em seu nome ligação com estes Termos e Condições do PPV (“Pessoas Relacionadas”):  

i. desvio de quaisquer Produtos do destino, utilização final ou utilizador final previsto;  

ii. a alteração ou transformação dos Produtos para que sirvam outros usos que não a utilização final notificada à Vertiv; iii. 

a utilização, transferência, libertação, exportação ou reexportação de quaisquer Produtos, tecnologia ou informações em 

violação de regulamentos leis ou ordens aplicáveis em matéria de controlo de exportação e sanções, incluindo regulamentos 

leis ou ordens dos Estados Unidos, do Reino Unido e do país de exportação, considerando também suas alterações pontuais, 

ou em violação dos requisitos de quaisquer licenças, autorizações ou exceções de licença relacionadas com os mesmos; ou  

iv. preparar documentos falsos ou realizar declarações falsas; e  

g. analisará e cumprirá todas as políticas do Programa aplicáveis ao Revendedor, incluindo, sem caráter necessário de limitação, as 

Diretrizes de Identificação de Parceiros de Canal disponíveis no Portal do Parceiro em www.vertiv.come todas as outras políticas 

disponíveis no Portal de Parceiros.  

12. Considerando as garantias e os seguros estabelecidos na cláusula 11, o Revendedor aqui:  

a. concorda que não se envolverá em qualquer atividade que exponha a Vertiv a um risco de sanções ao abrigo das leis e regulamentos 

de qualquer jurisdição relevante que proíba pagamentos indevidos, incluindo, sem caráter de limitação, subornos a colaboradores 

de qualquer governo ou de qualquer agência, organismo ou subdivisão política de um governo, a partidos políticos ou representantes 

de partidos políticos, a candidatos a cargos públicos ou a qualquer colaborador de qualquer cliente ou fornecedor; e  

b. declara e garante que nem o próprio nem qualquer Pessoa Relacionada atua presentemente ou atuará, durante o termo do presente, 

numa capacidade oficial por conta ou em nome de um responsável ou colaborador de qualquer organização pública internacional, 

governo, departamento, agência, organismo ou subdivisão política de governo, nem de um colaborador de qualquer partido político 

ou candidato a um cargo político, e que não detém presentemente tal capacidade nem a assumirá durante o decorrer do presente 

acordo.  

13. A condição do Revendedor perante a Vertiv é a de contratante independente, não se tratando de uma realização entre mandante 

mandatário nem empresa comum ou parceria, e nem o Revendedor nem a Vertiv terão autoridade para criar ou assumir, em nome da 

outra parte, qualquer obrigação, expressa ou implícita, nem agir ou pretender agir como agente ou representante legal da outra parte, 

independentemente da finalidade.  

14. Estes Termos e Condições do PPV serão regidos pelas leis de Inglaterra. O foro para todas as ações decorrentes do presente documento 

será exclusivamente composto pelos tribunais ingleses e as partes concordam em submeter-se a essa jurisdição.  

15. Os direitos concedidos ao Revendedor por estes Termos e Condições do PPV são direitos pessoais do Revendedor, salvo indicação em 

contrário no presente documento, e nenhum dos direitos ou obrigações do Revendedor ora previstos pode ser sublicenciado, cedido ou 

de outra forma transferido sem o acordo prévio por escrito da Vertiv, que pode ser concedido ou negado a critério exclusivo e integral 

desta. Todas as disposições que, pela sua natureza, se destinam a sobreviver, incluindo, sem caráter de limitação, obrigações de 

confidencialidade, sobreviverão ao termo do Contrato.  



  
  

Página 3 de 3  
Termos e Condições do Programa de Parceiros Vertiv 

16. Podem ser introduzidos, administrados, conduzidos e aplicados separadamente outros programas e políticas de incentivo ou apoio, a 

critério exclusivo da Vertiv. A Vertiv reserva-se o direito de alterar preços ou ofertas de apoio a produtos mediante notificação ao 

Revendedor (incluindo a notificação online de preços).  

17. Conformidade com leis/conflitos de interesses.  

a. Fica entendido e acordado que a Vertiv terá o direito, a seu critério, de divulgar estes Termos e Condições do PPV (conforme 

possam ser alterados pontualmente), incluindo, sem limitação, preços cobrados, descontos concedidos e comissões pagas ao abrigo 

do presente documento, a agências do governo dos Estados Unidos ou a agências de outros governos, se for caso disso, ou a outra 

pessoa que tenha relações comerciais com a Vertiv na capacidade de Revendedor.  

b. O Revendedor responderá, com detalhe razoável, a qualquer pedido da Vertiv, dos seus auditores externos ou de seu advogado 

relativamente à conformidade do Revendedor com estes Termos e Condições do PPV, incluindo a autorização de inspeção dos seus 

registos contabilísticos e outros em qualquer momento razoável após um pedido razoável da Vertiv ou de qualquer pessoa que esta 

designar.  

c. Caso alguma das atividades proibidas descritas acima seja realizada, o Revendedor informará imediatamente a Vertiv por escrito 

da ocorrência, e a Vertiv pode cessar a participação do Revendedor no Programa e quaisquer pedidos pendentes ou contratos 

existentes como nulos  

e o Revendedor concorda em indemnizar, isentar e defender permanentemente a Vertiv de relativamente a quaisquer reclamações 

ou perdas decorrentes de tais atividades proibidas e relativamente a futuras compensações ao abrigo destes Termos e Condições do 

PPV.  


