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1. PARTES

1.1 As presentes Conduces Gerais de Contrata9ao junto com as correspondentes 
condigoes especificas discriminadas na proposta comercial formam o Contrato (de ora em 
diante, o “Contrato") que regula a relapao comercial entre a TotalStor (de ora em diante, 
o “Fornecedor”) e a empresa que contrata os services prestados pelo Fornecedor (de ora 
em diante, o “Cliente").

1.2 Mediante a assinatura do presente documento o Cliente aceita expressamente as 
presentes Conduces Gerais de Contrata^ao (de ora em diante “CGC”).

2. OBJETO

2.1 O Fornecedor prestara os servigos (de ora em diante, os “Servigos") e/ou fornecera 
os produtos (de ora em diante, os “Produtos") discriminados na(s) correspondente(s) 
propostas(s) (de ora em diante, a “Proposta") e/ou anexo(s) (de ora em diante, o “Anexo") 
(em conjunto e de ora em diante, as “Condigoes Particulares"), conforme os termos 
descritos na(s) mesma(s), assim como nas presentes CGC. As Partes declaram e 
reconhecem que o Fornecedor nao estara obrigado a prestar nenhum Servigo, ou entregar 
nenhum Produto, que nao esteja expressamente prevista na correspondente Proposta 
e/ou Anexo. Em consequencia, exceto se as Partes acordarem o contrario, qualquer 
alteragao nas caractensticas dos Servigos ou especificagoes dos Produtos, sera 
previamente acordada por escrito pelas Partes.

2.2 Em caso de contradigao entre o conteudo das presentes CGC e da correspondente 
Proposta e/ou Anexo, prevalecerao os termos e condigoes previstos nas presentes CGC, 
salvo acordo expresso e por escrito em contrario das Partes.

3. DURAgAO DO CONTRATO

3.1 O presente Contrato tern como datas de inicio e de cessagao de vigencia as indicadas 
nas Condigoes Particulares. Nao obstante, em caso de nao se proceder a instalagao ou 
entrega de algum dos Produtos contratados por motives alheios ao Fornecedor, o Cliente 
aceita que o Fornecedor inicie a faturagao na data indicada na Proposta e/ou Anexo. Salvo 
estipulagao em contrario na correspondente Proposta e/ou Anexo, quando os Produtos 
e/ou Servigos alcancem a data de fim de vigencia, os mesmos consideram-se 
automaticamente prorrogados, nas condigoes vigentes do Contrato, por penodos 
sucessivos de 12 (doze) meses, salvo em caso de que uma das Partes comunique a outra 
a sua intengao de nao os prorrogar, mediante urn pre-aviso mfnimo de 90 (noventa) dias 
antes da data prevista de cessagao, exceto para os Produtos dos Servigos Cloud em que 
o periodo de aviso previo aplicavel sera de 30 (trinta) dias.

3.2. A validade das CGC e de qualquer Proposta e/ou Anexos esta sujeita a aprovagao 
financeira do Fornecedor.

4. OBRIGAQOES DO CLIENTE

4.1 O Cliente compromete-se a: (i) pagar o prego estipulado; (ii) caso aplic^vel, manter os 
Produtos na Localizagao e nao os mover sem o consentimento do Fornecedor; (iii) caso 
aplicavel, manter os Produtos num ambiente adequado e nao os modificar nem alterar 
sem o consentimento expresso e por escrito do Fornecedor; (iv) utilizar unicamente os 
Produtos em conformidade com as instrugoes do fabricante; (v) proporcionar toda a ajuda, 
documentagao e restantes informagoes necessarias para diagnosticar ou corrigir qualquer 
falha; e (vi) manter copias de seguranga atualizadas de todos os dados e sistemas de 
protegao de virus adequados para o seu negocio.

4.2 0 Cliente, independentemente de quern seja o titular do(s) ativo(s) objeto do Contrato, 
no momento da sua retirada, entregara o(s) mesmo(s) vazio(s) de documentagao e papel. 
Do mesmo mode, garante que, caso o equipamento disponha de disco duro, procedeu a 
eliminagao de todos os dados contidos no mesmo. Sob nenhum conceito sera o 
Fornecedor responsavel pelos danos e prejuizos que pudessem resultar da informagao 
contida no disco duro.

5. ENTREGA DO PRODUTO

5.1 O prazo de entrega dependera dos Produtos e do terceiro designado pelo Fornecedor, 
bem como da zona para a qual o envio devera ser efetuado e da estabilidade do pedido, 
ou seja, das quantidades adquiridas e das capacidades dos fornecedores do Fornecedor. 
0 Fornecedor nao se responsabilizara pelo atraso da entrega da mercadoria ou falta da 
mesma, e reserva-se o direito de realizar entregas parciais, com a correspondente 
faturagao das mesmas.

5.2 O Cliente nao podera negar-se a pagar o prego dos Produtos ja entregues quando se 
produza, por parte do Fornecedor, o fornecimento parcial de urn pedido.

5.3 Se o Projeto for dividido em fases, cada fase deve ser entendida como urn marco 
independente, cuja conclusao implicara para todos os efeitos a conclusao da execugao 
dos Produtos e/ou Servigos relatives a esse marco, tudo de acordo com as disposigoes 
do Contrato. 0 que precede da 3 Totalstor o direito de faturar a totalidade do marco 
concluido.

5.4 Salvo acordo expresso por escrito com o Fornecedor, o Cliente nao tera direito a 
solicitar a anulagao de urn pedido ou a qualquer indemnizagao (incluindo a devolugao dos 
portes) caso se produza urn atraso na entrega do Produto, devido a circunstancias alheias 
a vontade do Fornecedor.

5.5 Caso a mercadoria tenha sido enviada, ou caso o Fornecedor tenha efetuado o pedido 
de compra aos fornecedores designados, o Cliente tera que pagar o pedido completo. 
Caso a entrega nao possa ser efetuada no local de entrega e na data acordada por causa 
nao imputavel ao Fornecedor, o Cliente sera responsavel pelas perdas e avarias que 
ocorrerem na mesma desde o momento em que a entrega deveria ter tido lugar.

5.6 Se por qualquer motive o Cliente nao aceitar a entrega de qualquer Produto, ou o 
Fornecedor nao puder fazer a sua entrega no prazo, devido ao Cliente nao ter 
proporcionado as instrugoes adequadas, documentos, licengas e/ou autorizagoes 
necessarias, considera-se que os Produtos foram devidamente entregues, e o Cliente 
sera responsavel por qualquer risco que possa surgir.

5.7 Enquanto o Cliente nao tiver pagado a totalidade do prego e todos os valores devidos
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como consequencia da compra dos Produtos, estes consideram-se propriedade do 
Fornecedor, com todos os direitos inerentes. O Cliente sera considerado depositario dos 
Produtos e devera armazena-los em separado, identificando-os claramente.

5.8 O Fornecedor dispoe de urn prazo de 60 (sessenta) dias desde a data de assinatura 
do Contrato para a entrega e instalagao dos Produtos contratados na Proposta e/ou 
Anexo. Se decorrido tal prazo sem que os Produtos tenham sido entregues e instalados 
nas instalagoes do Cliente por causas nao imputaveis ao Fornecedor, este ficara 
autorizado para iniciar a faturagao dos Servigos contratados. Do mesmo modo, a entrega 
e instalagao dos Produtos uma vez decorridos os referidos 60 (sessenta) dias, sera 
faturada como urn Servigo adicional nao contemplado no Contrato.

6. LOCALIZAQAO

6.1 0 Cliente, a seu encargo, preparara a localizagao (sendo este o lugar no serao 
entregues os Produtos e/ou se prestarao os Servigos) e proporcionara as infraestruturas 
suficientes para que o Fornecedor instale os Produtos e/ou preste os Servigos. Previa 
solicitagao do Cliente, o Fornecedor preparara e inspecionara a Localizagao e tal trabalho 
sera cobrado ao Cliente como encargo adicional. O Cliente sera responsavel por 
assegurar que o seu sistema de tecnologia da informagao e compativel com os Produtos 
e/ou Servigos incluldos na Proposta. Do mesmo modo, o Fornecedor nao sera 
responsavel pelas situagoes em que o Software e/ou Produto entregue e/ou instalado ao 
Cliente nao funcione por nao ter o sistema operative atualizado.

6.2 0 Cliente dara acesso ao Fornecedor a Localizagao, sendo esta as suas instalagoes.

6.3 No caso da prestagao do Servigo atraves de acesso remote, o Cliente compromete- 
se a ter a sua disposigao as ferramentas de apoio remoto que o fabricante coloca a sua 
disposigao.

7. ALTERApAO DOS PEDIDOS

7.1 O Fornecedor reserva-se o direito de que os Produtos e/ou Servigos que o Cliente 
receba a final, poderao apresentar pequenas diferengas quanto aos Produtos e/ou 
Servigos ou requisites iniciais. Em qualquer caso, os novos Produtos e/ou Servigos 
deverao cumprir pelo menos os requisites de qualidade e funcionamento, inicialmente 
solicitados pelo Cliente.

7.2 Do mesmo modo, se o Produto e/ou Servigo contratado nao estiver dispomvel por 
motives nao imputaveis ao Fornecedor, o Cliente aceita a possibilidade de ser substituido 
por outro de caractensticas semelhantes. Tal modificagao sera entendida como aceite 
com a assinatura do auto de instalagao correspondente ou, quando aplicavel, com o inicio 
da sua utilizagao.

8. PREQOS

8.1 0 Cliente compromete-se a efetuar o pagamento do prego dos Servigos prestados 
e/ou bens entregues, em conformidade com os termos e condigoes acordadas na 
correspondente Proposta e/ou Anexo.

8.2 A cada anuidade da Proposta e/ou Anexo, a contar desde a data inicial das mesmas, 
a quota e/ou os pregos vigentes serao aumentados com base no ultimo IPC publicado 
pelo INE; tendo em conta outros fatores que incidam no prego do Servigo, tais como 
depreciagoes da taxa de cambio, variagoes no custo da mao-de-obra propria ou servigos 
subcontratados a terceiros, alteragoes no comportamento da produgao de paginas e 
scans, etc.

8.3 Os pregos indicados na Proposta e/ou Anexo nao incluem I.V.A. e sao expresses em 
Euros.

8.4 Salvo o disposto em contrario, nenhum dos pregos inclui os impostos, taxas, 
contribuigoes, quotas ou avaliagoes (“Impostos") que os Clientes devam pagar ou, na sua 
falta, satisfazer em conformidade com a lei.

8.5 0 Cliente reconhece e aceita que pode nao ser comercialmente viavel para o 
Fornecedor continuar a fornecer manutengao e suporte ao Hardware apos o fim da sua 
vida util. Por este motivo, o Fornecedor pode necessitar alterar os pregos para a 
manutengao e suporte em curso, no que diz respeito a tal hardware, a partir desse 
momento, os quais serao notificados ao Cliente por escrito.

9. FATURAQAO E FORMA DE PAGAMENTO

9.1 A forma de pagamento sera a estipulada na(s) Proposta(s) e/ou Anexo(s). Caso a 
forma de pagamento determinada na(s) Proposta(s) e/ou Anexo(s) seja mediante debito 
direto, o Cliente autoriza expressamente o Fornecedor a efetuar na sua conta corrente os 
respetivos debitos, comprometendo-se a nao pedir o reembolso dos debitos que 
correspondam a faturas vencidas, certas e exigiveis, renunciando expressamente a 
possibilidade contemplada no Decreto-Lei n.° 317/2009, de 30 de Outubro, de pedir o 
respetivo reembolso no prazo de 58 (cinquenta e oito) dias seguintes ao seu debito, dado 
o conhecimento previo e recorrente por parte do Cliente relativamente ao servigo 
prestado.

9.2 Sem prejuizo de qualquer outro direito que Ihe corresponda, O Fornecedor reserva-se 
o direito de aplicar juros de mora sobre qualquer pagamento vencido e nao pago que nao 
ultrapasse o montante permitido pela legislagao sobre atraso nos pagamentos. Tais juros 
comegarao a ser computados a partir da data de vencimento do pagamento e ate que 
seja recebido o integral e efetivo pagamento

9.3 Para cobrir os seus custos administrativos por alteragoes ao presente Contrato 
durante a vigencia do mesmo, o Fornecedor reserva-se o direito de cobrar uma taxa de 
administragao de 150€ por alteragao.

9.4 A Totalstor reserva-se o direito de cobrar ao Cliente 20€ por Periodo de Faturagao 
quando os Servigos prestados durante esse Periodo de Faturagao ascenderem ao 
montante igual ou inferior a 20€.

9.5 Quando for obrigatorio por lei, o Fornecedor enviara as faturas em formato eletrbnico. 
Se o Cliente solicitar uma fatura em papel, a Totalstor reserva-se o direito de cobrar uma 
taxa de 20€ por fatura.
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9.6 Com a aceitagao dos presentes termos e condigoes, o Cliente autoriza o envio 
eletronico de faturas pelo Fornecedor a diregao de correio eletronico facilitada pelo 
Cliente. Caso o Cliente solicite o envio de faturas por correio postal, o Fornecedor reserva- 
se o direito de cobrar uma taxa de 3 (tres) euros por ciclo de faturagao. Tendo em vista 
cobrir os seus custos de administragao de alteragoes nos contratos a medio prazo, o 
Fornecedor reserva-se o direito de alterar a taxa de administragao constante no numero 
anterior. Se o Cliente deixar de pagar por debito direto e optar por pagar por qualquer 
outro metodo, a Totalstor tera direito a aumentar os Pregos em 4% para cobrir os custos 
administrativos adicionais

9.7 A falta de pagamento de 1 (uma) fatura causara a suspensao do servigo, e a de 2 
(duas) faturas, a resolugao do Anexo ou Contrato correspondente.

9.8 Os Produtos e/ou servigos entregues e/ou instalados em fungao do presente Contrato, 
poderao ser utilizados pelo Cliente durante o perlodo anterior ao inicio do Contrato e o 
Fornecedor podera faturar tais Produtos e/ou Servigos de forma proporcional ate ao inicio 
do mesmo.

10. PROPRIEDADEINTELECTUAL

10.1 Salvo disposigao em contrario acordada em qualquer Anexo no ambito do presente 
Contrato, os direitos de propriedade intelectual sobre o resultado dos Servigos que sejam 
objeto de contratagao pertencem ao Cliente. Tais direitos protegem tanto o software que 
possa resultar do servigo prestado, como as entregas / obras / relatorios / 
desenvolvimentos / programas e resultados, que possam ser objeto do presente Contrato, 
em conformidade com a legislagao aplicavel, sem prejuizo dos direitos morais que 
correspondem aos autores.
10.2 Caso as Partes acordem que os direitos de propriedade intelectual sobre o resultado 
dos trabalhos de analise e programagao correspondam ao Cliente, tal nao impedira que 
o Fornecedor:
a) Realize trabalhos para outros programas que oferegam funcionalidade semelhante 

a oferecida ao Cliente;
b) Utilize os conhecimentos tecnicos, know-how e principios subjacentes aplicados 

nos programas elaborados para o Cliente.

10.3 Sem prejuizo do disposto no numero anterior, quando os Servigos forem realizados 
com base numa aplicagao informatica cujos direitos de propriedade intelectual 
correspondam ao Fornecedor, os direitos de propriedade intelectual sobre essa aplicagao 
informatica corresponderao sempre e em qualquer caso exclusivamente ao Fornecedor.

10.4 O Fornecedor indemnizara o Cliente relativamente a qualquer incumprimento dos 
direitos de propriedade intelectual preexistentes. O Fornecedor indemnizara o Cliente 
relativamente a qualquer perda, dano, custo ou despesa direta (incluindo os honorarios 
razoaveis de advooados) em oue o Cliente incorra ou sofra razoavelmente ou de que seia 
responsavel por razao de uma reclamagao relativamente a posse ou uso de tais direitos 
de propriedade intelectual e industrial pelo Cliente em conformidade com o presente 
Contrato.

10.5 A indemnizagao referida no numero anterior estara condicionada a que o Cliente:
a) notifique imediatamente o Fornecedor da totalidade da reclamagao ou 

reivindicagao;
b) confira ao Fornecedor o controlo absolute da defesa e negociagoes para uma 

resolugao ou entendimento;
c) preste a assistencia necessaria ao Fornecedor para que este possa efetuar a 

defesa ou negociagao de uma resolugao; e
d) nao faga nenhum reconhecimento que prejudique o Fornecedor na defesa ou 

negociagao da reclamagao ou reivindicagao.

10.6 O Fornecedor nao sera responsavel face ao Cliente na medida em que o 
incumprimento alegado derive ou esteja relacionado com:
a) a violagao dos direitos de propriedade industrial e intelectual, informagao ou dados 

que o Fornecedor nao proporcionou;
b) qualquer ato ou omissao do Cliente nao autorizada em virtude do presente Contrato 

(conforme o caso);
c) o uso dos direitos de propriedade industrial e intelectual, juntamente com qualquer 

outro software, materials, equipamentos ou servigos que nao sejam fornecidos pelo 
Fornecedor;

d) partes personalizadas do Equipamento ou Software concebido em conformidade 
com as especificagoes escritas do Cliente; ou

e) alteragoes ou modificagoes feitas aos direitos de propriedade industrial e intelectual 
ou ao Equipamento ou ao Software que nao tenham sido efetuadas pelo 
Fornecedor.

10.7 Na prevengao, defesa ou resolugao de uma reclamagao de urn terceiro, o Fornecedor 
podera, a sua discrigao e a seu cargo:
a) modificar e/ou substituir o respetivo Equipamento e/ou Software e/ou 

Documentagao ou materiais que contenham os direitos de propriedade industrial e 
intelectual, garantindo que os mesmos nao violam nenhum direito, sempre que o 
Equipamento e/ou Software ou materiais modificados oferegam particularidades e 
uma funcionalidade substancialmente equivalente; ou

b) obter para o Cliente uma licenga para continuar a utilizar o Equipamento e/ou 
Software ou materiais,

e o que precede estabelece toda a responsabilidade do Fornecedor e toda a remediagao 
que o Cliente obtera por qualquer infragao presum ivel ou real de tais direitos de 
propriedade intelectual.

10.8 No caso em que os servigos de analise e programagao contratados sejam baseados 
em software de propriedade de terceiros, os direitos de propriedade intelectual sobre tais 
produtos de software pertencem a terceiros pessoas fisicas ou juridicas, pelo que o 
Cliente:
a) Devera ter as licengas de uso correspondentes e outros direitos para o uso 

adequado de tais produtos e deve ter as autorizagoes necessarias de tais terceiros 
para permitir e facilitar a prestagao de servigos pelo Fornecedor; e

b) Estara sujeito as condigoes de uso de tais produtos de terceiros que serao 
reguladas nos documentos contratuais devidamente assinados pelo Cliente com 
tais terceiros, comprometendo-se o Cliente a aceitar e respeitar os respetivos 
termos e condigoes.
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11. CONFIDENCIALIDADE

11.1 "Informagoes Confidenciais" significa e refere-se a todas as informagoes e materiais 
corporeos e incorporeos, em qualquer forma ou meio (independentemente de as 
informagoes ou materiais serem propriedade do Fornecedor (ou de qualquer sociedade 
do mesmo grupo), do Cliente ou de urn terceiro, proporcionadas ou reveladas por qualquer 
uma das Partes, ou obtidas, acedidas ou observadas de outro modo.

11.2 As Partes comprometem-se a:
Nao divulgar a Informagao Confidencial a terceiros, exceto os seus proprios 
empregados ou pessoal subcontratado destinado a Execugao dos Servigos, sob 
condigao de que estes tambem mantenham a confidencialidade e tenham acesso 
a informagao apenas na medida do necessario para a correta execugao dos 
Servigos;
Abster-se de utilizar a Informagao Confidencial da outra parte para qualquer 
proposito distinto da implementagao e execugao dos Servigos;
Custodiar a Informagao Confidencial de modo diligente, colocando as medidas 
necessarias para que tal informagao nao seja acessfvel por terceiros nao 
autorizados;
Nao duplicar, reproduzir ou conservar toda ou parte da Informagao Confidencial 
proporcionada pela outra parte com fins alheios ao cumprimento dos Servigos.

11.3 Cada uma das Partes compromete-se a entregar a outra toda a informagao 
confidencial tenha na sua posse na dos seus empregados ou colaboradores, ou a destrui- 
la a pedido expresso da outra parte e no modo em que esta o estabelega, seja qual for o 
meio em el que esteja registada esta informagao.

11.4 As partes terao os deveres de confidencialidade previstos nao so em relagao aos 
seus empregados, mas tambem quanto aos terceiros que por qualquer meio possam ter 
acesso a informagao tendo sido subcontratados para a execugao dos Servigos.

11.5 Tais deveres continuarao vigentes durante o presente Contrato e durante urn periodo 
de 3 anos apos a sua cessagao.

12. CESSAQAO

12.1 O presente Contrato podera cessar:
a) Automaticamente pelo fim do prazo de duragao fixado na(s) Proposta(s) e/ou 

Anexo(s);
b) Em qualquer momento, por mutuo acordo das Partes;
c) Por extingao da relagao contratual entre a Fornecedor e o Proprietario do Software 

(caso o Cliente o tenha contratado);
d) Pela dissolugao ou extingao de qualquer uma das Partes ou do Proprietario do 

Software por qualquer causa legal ou estatutariamente estabelecida;

qualquer uma das Partes, com fundamento no incumprimento de qualquer uma das 
obrigagoes assumidas pela outra parte em virtude do presente Contrato, sem 
prejuizo de assistir a parte prejudicada o direito de optar pela continuagao do 
Contrato e exigir a outra o cumprimento integral das suas obrigagoes, com 
reparagao, em qualquer urn dos dois casos, do prejuizo causado por tal 
incumprimento. Em tal caso, a parte incumpridora dispora de urn prazo de 30 
(trinta) dias de calendario para reparar tal situagao. Se decorrido tal prazo, na 
opiniao da parte afetada, a parte incumpridora nao liver posto fim a sua conduta ou 
reparado a causa do seu incumprimento, a parte afetada podera resolver o 
Contrato com efeitos imediatos, ficando de igual modo aberto a parte afetada o 
exercicio de qualquer uma das agoes legalmente previstas,

f) A ocorrencia de uma causa de forga maior em conformidade com o que 
estabelecido nas presentes CGC.

12.2 Caso o Cliente disponha de ativos (de modo enunciativo mas nao limitativo: ecras 
interativos, licengas,...) o Cliente e o Fornecedor acordam expressamente que a 
resolugao unilateral do Contrato, ou de qualquer urn dos seus Anexos e/ou Propostas, por 
parte do Cliente, assim como o incumprimento das obrigagoes assumidas pelo ultimo, 
conferirao ao Fornecedor o direito de receber todas as quotas pendentes, ate a conclusao 
do Contrato e/ou Anexo e/ou Proposta, assim como outras despesas de cancelamento 
(desinstalagao e retirada de equipamentos, se for o caso) e a eventual indemnizagao 
correspondente ao Tecnico in situ, caso exista. Tudo isto sem prejuizo da indemnizagao 
por perdas e danos que a resolugao unilateral do presente Contrato e de qualquer uma 
das prorrogagoes, por parte do Cliente, possa causar ao Fornecedor. Em caso de 
resolugao de urn Anexo e/ou Proposta para hardware da marca RICOH, seja qual for o 
caso, o Cliente pagara ao Fornecedor o montante igual ao(s) encargo(s) fixo(s) vincendos 
(caso nao tivesse ocorrido a resolugao) e pagaveis ate ao fim do prazo de vigencia, 
deduzido de urn desconto por recegao antecipada, calculado a uma taxa anual de 3%.

12.3 Caso o Cliente resolva unilateralmente qualquer Proposta e/ou Anexo no ambito do 
presente Contrato antes da respetiva data de fim de vigencia, devera pagar ao 
Fornecedor, como penalizagao, o valor da totalidade do prego dos servigos acordados 
com o Fornecedor (valoragao economica dos servigos especificados na Propostas e/ou 
Anexo) mais 20%. Tudo sem prejuizo da indemnizagao por danos e prejuizos que, no 
caso, possa corresponder-lhe.

12.4 Salvo nos casos de resolugao por incumprimento do Cliente, o Fornecedor 
compromete-se, em caso de fim de vigencia ou resolugao do presente Contrato, a 
entregar ao Cliente toda a documentagao, informagoes (know-how) e outros materiais que 
sejam da titularidade ou propriedade do Cliente no momento da assinatura do presente 
Contrato.

12.5 Seja qual for a causa de resolugao do presente Contrato, as Partes estao obrigadas 
a cessar de forma imediata o uso dos dados, informagoes, bens, produtos, software, 
bases de dados e semelhantes, que sejam da titularidade da outra Parte, ou de terceiros, 
sendo igualmente obrigadas a devolver ao titular, no prazo e forma que este considerar 
oportuno, tais bens e todas as informagoes qualificadas como confidenciais, em 
conformidade com o presente Contrato.

12.6 O Fornecedor podera resolver o Contrato e/ou a(s) Proposta(s) e/ou Anexo(s) com o 
Cliente mediante urn pre-aviso por escrito de 15 (quinze) dias.
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12.7 Os custos associados a devolugao dos Produtos propriedade do Fornecedor, serao 
assumidos na sua totalidade pelo Cliente.

13. GARANTIAS

13.1 As garantias dos Produtos sao as estabelecidas pelos fabricantes, sendo estes, em 
qualquer caso, que responderiam por posslveis falhas ou defeitos dos Produtos 
fornecidos, bem como por possiveis consequencias dos mesmos. 0 Cliente esta 
vinculado aos termos e conduces especificados nas garantias dos fabricantes, pelo que 
o Cliente deve fazer uso ou executar as garantias diretamente com o fabricante. 0 cliente 
podera solicitar ao Fornecedor que se encarregue em seu nome de gerir as garantias 
diretamente com o Fabricante. Adicionalmente, o Cliente podera contratar nos Produtos 
que o permitam, extensoes de garantia sobre os mesmos. Tais pedidos terao um custo 
adicional que sera determinado pelo Fornecedor em cada caso.

13.2 A garantia aplica-se sempre e quando o Produto seja usado sob condigoes normais 
de operagao determinadas pelos fabricantes. Em nenhum caso e garantido que o Produto 
fornecido seja adequado para responder a um problema particular do utilizador.

13.3 O Fornecedor nao outorgara nenhuma garantia adicional a que, conforme o caso, 
proporcione o fabricante, a nao ser que na Proposta e/ou Anexo o Fornecedor contemple 
tal garantia adicional.

13.4 0 Fornecedor nao e responsavel por indemnizar o utilizador ou terceiros pelas 
consequencias do uso do Producto, sejam danos diretos ou indiretos, acidentes sofridos 
por pessoas, danos aos bens alheios ao Produto, perdas de lucro ou lucro cessante, 
danos que provenientes de deterioragao ou perdas de dados.

13.5 O Fornecedor nao se responsabiliza por possiveis erros tipograficos ou de conteudo 
nas carateristicas dos Produtos que possam ocorrer ocasionalmente, e a semelhanga dos 
pregos, estas caracteristicas estao sujeitas a alteragoes. Do mesmo modo, as fotografias 
dos Produtos nao sao vinculativas, mas apenas indicativas.

13.6 No caso de o Cliente violar, se aplicavel, alguma de las condigoes de uso das 
correspondentes licengas e/ou manuals do software e/ou hardware, o Fornecedor nao se 
responsabiliza dos eventuais danos e prejuizos que tal incumprimento possa causar, tanto 
ao proprio Cliente como a terceiros, assumindo o Cliente as eventuais reclamagoes de 
danos.

14. TERMOS, CONDigOES E GARANTIAS DO SOFTWARE

14.1 No que respeita ao software, o Cliente obriga-se a cumprir as condigoes de utilizagao 
da respetiva licenga e/ou manuais do fabricante, incluindo as medidas de seguranga e, se 
aplicavel, as condigoes de utilizagao estabelecidas pelo fabricante do software em relagao 
a Produtos de terceiros. Alem disso, o Cliente compromete-se a nao fazer copias do 
software sem a autorizagao previa do Fornecedor ou do fabricante.

14.2 A licenga do Cliente tera a vigencia que se especifique na Proposta.

14.3 A licenga para o uso do Software iniciar-se-a no momento em que o Software for 
entregue ao Cliente ou for instalado para o seu uso, o que ocorrer primeiro.

14.4 O Cliente devera permitir ao Fornecedor e aos seus representantes, em qualquer 
momento e mediante um pre-aviso razoavel, inspecionar e aceder a qualquer instalagao 
e a qualquer equipamento localizado na mesma no qual esteja depositado ou esteja a ser 
utilizado o Software ou a documentagao, tendo em vista assegurar que o Cliente esta 
cumprindo os termos do presente Contrato.

14.5 O Cliente reconhece e aceita que qualquer garantia em relagao ao Software e 
concedida e limita-se as garantias outorgadas pelo fornecedor do software na 
correspondente licenga de uso do software. O Fornecedor nao assumira nenhuma 
responsabilidade nem sera responsavel de nenhuma de tais garantias e, do mesmo modo, 
o Fornecedor nao outorga nenhuma garantia em relagao ao Software de um terceiro.

14.6 Direitos de Propriedade intelectual do software:
14.6.1 0 Cliente reconhece que todos os direitos de propriedade intelectual no Software 
pertencem ao fabricante. Tais direitos sao outorgados mediante licenga (nao se vendem) 
ao Cliente e que nao possui nenhum direito sobre o Software, salvo o direito de utiliza-lo 
de acordo com as condigoes de uso da correspondente licenga e/ou manuais do 
fabricante do Software.
14.6.2 Nao se cedera nem transmitira nenhum direito de autor ou propriedade sobre 
nenhum Produto, incluindo, a titulo enunciativo, software, hardware, scripts, 
documentagao, atualizagoes e/ou desenvolvimentos ou produtos a entregar, os quais 
continuarao a pertencer ao fabricante dos mesmos e/ou aos seus legitimos proprietaries 
de acordo com a legislagao portuguesa aplicavel de propriedade intelectual e industrial, 
exceto se na correspondente Proposta se disposer expressamente o contrario. Em 
qualquer caso, se tais desenvolvimentos ou mais valias forem implementados pelo 
Fornecedor durante a prestagao do Servigo, este sera o titular exclusive dos mesmos.

14.7 O Cliente reconhece que nao tern direito a aceder ao Software em forma de codigo 
fonte ou codigo aberto.

15. RESPONSABILIDADE

15.1 A responsabilidade do Fornecedor ficara limitada ao montante inferior entre 50.000- 
€ ou as quantias efetivamente pagas pelo Cliente nos ultimos 12 (doze) meses a contar 
da data efetiva do dano.

15.2 Em nenhum caso o Fornecedor, os seus membros, filiais, diretores, empregados ou 
representantes serao responsaveis por quaisquer danos, incluindo mas nao se limitando 
a: indireta; incidental; incidental; especial; consequencial; exemplar ou penal ou por 
qualquer perda de receitas; perda de lucres; perda de informagao; ou documentagao 
armazenada no equipamento abrangido pelo presente contrato; perda ou alteragao de 
dados ou falha ou mau funcionamento do computador; ou resultante de ou em relagao 
com a utilizagao do bem; funcionamento ou execugao do Software ou Produtos ou 
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato; ou da violagao de qualquer 
representagao ou garantia, quer imposta numa agao baseada noutro Contrato, 
negligencia, delito ou de qualquer outro tipo e incluindo se o Cliente foi ou nao avisado da 
possibilidade de tais danos.
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15.3 As limitagoes de responsabilidade previstas no n.° 15.1 da presente clausula nao 
serao aplicaveis a: danos derivados da atuagao dolosa ou fraudulenta intencional do 
Fornecedor ou do Cliente; morte ou lesao pessoal decorrentes de negligencia das partes 
ou dos seus colaboradores; ou qualquer assunto que nao possa ser excluido ou limitado 
por lei.

15.4 E expressamente acordado que a utilizagao de pegas sobressalentes nao originais, 
bem como o manuseamento dos Produtos por pessoal nao autorizado pelo Fornecedor, 
isentara o Fornecedor de qualquer responsabilidade.

15.5 O Cliente mantera 0 Fornecedor isento de qualquer reclamagao de terceiros. 0 
Cliente compromete-se a isentar o Fornecedor de quaisquer perdas e danos que possam 
resultar (i) do incumprimento, da inexatidao (incluindo a causada por omissao) ou 
falsidade de quaisquer declaragoes referidas no presente Contrato (ii) do incumprimento 
de quaisquer outras obrigagoes, compromissos, disposigoes, termos, condigoes ou 
pactos estabelecidos neste Contrato. Para os efeitos do presente Contrato, sera 
considerado como perdas e dano qualquer perda, dano (incluindo tanto o dano emergente 
como os lucres cessantes), prejuizo, 6nus, responsabilidade, passive, menos-valia, 
sangao, sobretaxa, juro ou despesa (incluindo custas e honorarios de advogados, 
procuradores, notaries, auditores, contabilistas, especialistas, peritos ou outros 
profissionais).

15.6 O Fornecedor tambem nao sera responsavel no caso de o Software e/ou Produto 
entregue e/ou instalado ao Cliente nao funcione por nao ter o sistema operative 
atualizado.

16. SEGURO

16.1 A responsabilidade por perdas ou danos nos Produtos passara para o Cliente no 
momento da entrega. 0 Cliente, caso nao seja o proprietario dos Produtos, sera 
responsavel e deve estar segurado contra qualquer dano ou perda causados nos 
Produtos ou por estes.

16.2 Nestes casos, o Cliente devera: (i) segurar os Produtos contra todos os riscos numa 
companhia de seguros de reconhecido prestigio e sem exclusoes para a sua substituigao 
por conta propria, (ii) apresentar ao Fornecedor, se este o solicitar, prova da contratagao 
do seguro, (iii) notificar imediatamente o Fornecedor de qualquer reclamagao que possa 
ser originada derivada do seguro, e (iv) devera assinalar na apolice de seguros a nossa 
empresa, como proprietaria do equipamento e beneficiaria do seguro.

16.3 Se o cliente nao proporcionar prova de um seguro adequado, o Fornecedor podera 
adquirir um seguro alternative e ficara habilitado a repercutir o respetivo custo ao Cliente.

16.4 De igual modo, o Fornecedor obriga-se a manter em vigor, ao longo da duragao do 
Contrato, uma apdlice de seguro que cubra as responsabilidades civis e profissionais 
assumidas em virtude do mesmo

17. CESSAO E SUBCONTRATAQAO

17.1 0 Cliente nao podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o 
consentimento previo por escrito do Fornecedor.

17.2 0 Fornecedor podera ceder todos os seus direitos e obrigagoes (inclusive os direitos 
de credito) do presente Contrato a um terceiro, assim como os dados incluidos no mesmo, 
caso em que, a partir deste momento, o Cliente expressamente da a sua aprovagao e 
consentimento.

17.3 O Fornecedor podera, no todo ou em parte, subcontratar o cumprimento de qualquer 
um dos seus direitos e/ou obrigagbes com base no presente Contrato. A subcontratagao, 
por parte do Fornecedor de qualquer uma das suas obrigagoes com base no presente 
Contrato, no todo ou em parte, nao isentara o Fornecedor da sua responsabilidade de 
cumprimento das suas obrigagoes face ao Cliente.

17.4 Nao se considerara subcontratagao, a prestagao dos Servigos em causa por uma 
empresa que faga parte do grupo de empresas do Fornecedor.

18. PROTEQAO DE DADOS

18.1 Informagao na recolha de dados pessoais
Para efeitos do disposto no Regulamento Europeu de Protegao de Dados (UE) 2016/679 
(de ora em diante RGPD), informa-se o seguinte:
a) Os dados pessoais recolhidos atraves da negociagao e assinatura do presente 

acordo, bem como aqueles obtidos durante a execugao do(s) servigo(s) serao 
incorporados num arquivo de propriedade do Fornecedor, com a finalidade de gerir 
o relacionamento entre as Partes e a efetiva prestagao do(s) servigo(s) 
contratado(s);

b) O Cliente concede o seu consentimento para as cessoes de dados que sejam 
necessarias para o desenvolvimento adequado do relacionamento;

c) Os dados serao mantidos ao longo da vida do contrato, e ainda posteriormente, 
durante o periodo de tempo em que qualquer responsabilidade possa surgir;

d) Da mesma forma, informa-se sobre a possibilidade de exercer os direitos de 
acesso, retificagao, cancelamento, limitagao, oposigao e portabilidade de acordo 
com a legislagao vigente, mediante solicitagao justificada de identificagao previa ao 
Fornecedor (lpd@ricoh.pt), tudo sem prejuizo do direito de apresentar uma 
reclamagao a autoridade de supervisao;

e) Na eventualidade de, para a gestao da relagao, ser necessario que o Cliente 
comunique ao Fornecedor os dados do seu pessoal, o Cliente sera responsavel 
por informa-los da comunicagao dos seus dados ao Fornecedor, bem como pela 
obtengao dos respetivos consentimentos nos casos em que ocorra, tudo nos 
termos da legislagao vigente.

18.2. Tratamento de dados de carater pessoal para a prestagao dos servigos 
Se a prestagao dos servigos nao implica o tratamento de dados pessoais em nome do 
Cliente, mas incidentalmente houver acesso ou conhecimento aos mesmos, seja como 
utilizador dos sistemas do Cliente ou por qualquer outra circunstancia, o Fornecedor 
compromete-se a cumprir o seu dever de confidencialidade e sigilo em relagao a esses 
dados, nao os usando ou divulgando a terceiros.
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No caso de a prestagao do servigo implicar o tratamento de dados pessoais em nome do 
Cliente, o Fornecedor tera a condigao de Responsavel pelo tratamento de acordo com o 
artigo 28.° do RGPD, sob o qual sera obrigada a:
a) tratar os dados pessoais (incluindo a realizagao de transferencias internacionais 

desses dados) so na medida em que seja necessario para poder prestar os 
Servigos e, ao mesmo tempo, cumprindo:
(i) os termos do presente acordo; e
(ii) as instrugoes escritas proporcionadas em cada momento pelo Cliente;
salvo quando a lei estipule o contrario. Quando a lei exija ao Fornecedor que Irate 
os dados pessoais de forma diferente do previslo no presente acordo, esta 
comunicara ao Cliente antes de realizar esse tratamento (a menos que a lei 
tambem impega o Fornecedor por razoes de interesse publico);

b) por em pratica as medidas tecnicas e organizativas apropriadas para garantir urn 
nivel de seguranga adequado ao risco que implica o tratamento, em particular a 
protegao face a destruigao, perda ou alteragao acidental ou ilicita, comunicagao ou 
acesso nao autorizados dos dados pessoais transmitidos, conservados ou tratados 
de outra forma em virtude do presente acordo;

c) adotar todas as medidas razoaveis para garantir que so o pessoal autorizado tenha 
acesso aos dados pessoais e que qualquer pessoa a quern seja dado acesso a 
estes ultimos respeitara a confidencialidade dos dados pessoais (incluindo atraves 
de uma obrigagao contratual de confidencialidade para as pessoas afetadas que 
nao estejam sujeitas por lei ao referido dever);

d) nao delegar em Sub-subcontratante a realizagao dos Servigos sem o 
consentimento previo por escrito do Cliente e sempre em conformidade com o 
previsto na clausula 22.3;

e) nao fazer nem deixar de fazer algo que possa causar que o Cliente nao cumpra as 
suas obrigagoes em virtude da Legislagao de Protegao de Dados;

f) se, na opiniao do Fornecedor, foi dada alguma instrugao ao Fornecedor que infrinja 
a Legislagao de Protegao de Dados, informar imediatamente o Cliente;

g) quando seja aplicavel relativamente a quaisquer dados pessoais tratados em 
virtude do presente acordo, cooperar e assistir o Cliente para garantir o 
cumprimento de:
i. as obrigagoes do Cliente de responder a pedidos de qualquer interessado que 
queira exercer os direitos que Ihe sejam conferidos no Capitulo III do RGPD, 
incluindo informar o Cliente de qualquer pedido de acesso de interessados que 
receba o Fornecedor em relagao as obrigagoes do Fornecedor em conformidade 
com a Legislagao de Protegao de Dados; e
ii. as obrigagoes do Cliente em virtude dos artigos 32.° a 36.° do RGPD para:
(A) garantir a seguranga do tratamento;
(B) comunicar a autoridade de controlo pertinente e a qualquer interessado 
qualquer violagao da seguranga dos dados pessoais;
(C) realizar as correspondentes AIPD; e
(D) consultar a autoridade de controlo correspondente antes de realizar qualquer 
tratamento que a AqIPD indique que implicaria urn alto risco se o Cliente nao adotar 
medidas para o mitigar.
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Legislagao de Protegao de Dados e das suas obrigagoes em relagao ao tratamento 
de dados em virtude do presente acordo, em qualquer momento, durante o horario 
de funcionamento normal. O Fornecedor compromete-se a proporcionar com 
prontidao ao Cliente todo o acesso, a assistencia e a informagao que seja 
razoavelmente necessaria com o fim de possibilitar a supervisao e a auditoria. Se 
o Cliente considerar necessaria uma auditoria no local, o Fornecedor comprometer- 
se-a a proporcionar ao Cliente o acesso razo^vel as suas instalagoes (com sujeigao 
a qualquer medida de confidencialidade e seguranga que seja razoavel), assim 
como a todos os dados pessoais conservados e programas de tratamento de dados 
de que disponha no local. O Cliente podera encomendar a realizagao da auditoria 
a urn terceiro independente que nao seja concorrente do Fornecedor e que devera 
assinar previamente urn acordo de confidencialidade com o Fornecedor.

18.3. Sub-subcontratantes
O Fornecedor garantira que qualquer sub-subcontratante que contrate para a prestagao 
de qualquer Servigo em seu nome relacionado com o presente acordo o faga com base 
num contrato escrito que imponha aos sub-subcontratantes termos equivalentes aos 
impostos ao Fornecedor neste acordo, ou outros termos alternativos aceites pelo Cliente 
(os «Termos Aplicaveis»). O Fornecedor garantira que o sub-subcontratante realize o 
servigo em conformidade com os Termos Aplicaveis e sera diretamente responsavel face 
ao Cliente em caso de:
a. qualquer incumprimento dos Termos Aplicaveis cometido pelo sub-subcontratante;
b. qualquer ato ou omissao cometida pelo sub-subcontratante que provoque:
(A) que o Fornecedor nao cumpra este acordo; ou
(B) que o Cliente ou o Fornecedor nao cumpram a Legislagao de Protegao de Dados. 
Quando o Cliente tenha dado uma autorizagao geral ao Fornecedor para contratar a sub- 
subcontratantes, antes dessa contratagao em virtude da autorizagao geral, o Fornecedor 
devera informar o Cliente de qualquer mudanga realizada e dar ao mesmo a possibilidade 
de opor-se.

18.4. Transferencias fora dos EEE e a terceiros
No caso de o Fornecedor realizar transferencias de dados pessoais recebidos do Cliente 
ou em nome deste fora do Espago Econbmico Europeu, ou a qualquer terceiro (incluindo 
qualquer afiliado do Fornecedor) que se encontre fora do Espago Economico Europeu, o 
Fornecedor devera solicitar previamente as instrugoes por escrito do Cliente.

18.5. Conclusao dos servigos
Uma vez conclulda a prestagao dos servigos e por criterio do Cliente, o Fornecedor devera 
eliminar ou devolver ao Cliente todos os dados pessoais (incluindo as copias) tratados em 
virtude do presente acordo, exceto em caso de que a lei obrigue o Fornecedor a reter 
copias dos dados pessoais.

19. CAUSAS DE FORQA MAIOR

19.1 Nenhuma das Partes sera responsavel perante a outra por nenhum incumprimento 
das suas obrigagoes ao abrigo do presente Contrato que tenha origem em eventos que 
nao possam ter sido previstos, ou que, podendo ter sido previstos, tenham sido inevitaveis 
e, a tltulo exemplificative, incendios, inundagoes, greves, conflitos laborais ou outras 
desordens sociais, pandemias, escassez ou indisponibilidade de energia eletrica e/ou 
redes de telecomunicagoes, acidentes, conflitos belicos, embargos comerciais, bloqueios, 
disturbios ou insurreigoes.
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19.2 Nos casos a que se refere o numero anterior, a Parte incumpridora sera isenta do 
cumprimento das suas obrigagoes enquanto se mantiverem as circunstancias que o 
causaram e devera continuar a desenvolver os seus melhores esforgos para restituir as 
condigoes normais logo que seja razoavelmente possfvel.

19.3 Se o caso de forga major afetar o cumprimento por qualquer uma das Partes das 
suas obrigagoes ao abrigo do presente Contrato, a Parte incumpridora comunica-lo-a a 
outra no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ocorrencia de tal 
circunstancia. Se a situagao de forga maior durar mais de 60 (sessenta) dias, a Parte 
cumpridora podera resolver o Contrato, apos notificagao por escrito a outra parte.

20. SEGURANCA E SAUDE LABORAL

20.1 Em cumprimento do disposto no art.0 16.° da Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro, 
sobre a Promogao da Seguranga e Saude no Trabalho, em materia de coordenagao de 
atividades empresariais, o Fornecedor declara:
a) Ter realizado ou realizar no menor tempo posslvel a avaliagao do risco/plano de 

seguranga dos trabalhos a realizar e o planeamento da atividade preventiva 
necessaria para o controlo destes riscos, tendo em conta as informagoes sobre os 
riscos e as necessidades preventivas fornecidas pelo Cliente;

b) Que o equipamento de trabalho a ser utilizado pelos trabalhadores e adequado 
para o trabalho a ser realizado e esta em conformidade com a normativa vigente;

c) Ter cumprido as obrigagoes em materia de informagao e formagao em relagao ao 
pessoal que vai prestar os Servigos no centre de trabalho/instalagoes e terceiros 
que possam contrata;

d) Que o Fornecedor zela pela saude do seu pessoal, efetuando os exames medicos 
obrigatorios, e que os trabalhadores que foram submetidos ao exame medico 
especifico para o seu posto de trabalho obtiveram urn resultado de apto;

e) Que todo o pessoal dispoe de equipamentos de protegao individual necessaries a 
realizagao do seu trabalho;

f) Que cumprira e fara os seus trabalhadores e pessoa de empresas subcontratadas 
cumprir as instrugoes dadas pelo Cliente.

20.2 Em cumprimento do disposto nos art.°s 15.° e 16.° da Lei n.° 102/2009, de 10 de 
Setembro, sobre a Promogao da Seguranga e Saude no Trabalho, o Fornecedor enviara 
a informagao referida nestes artigos, sempre que o Cliente requeira.

20.3 O Fornecedor enviara a documentagao exigida pela legislagao em vigor apenas 1 
(uma) unica vez durante o periodo de vigencia do Contrato.

20.4 Apenas no caso de os trabalhadores do Fornecedor terem de aceder as instalagoes 
do Cliente, o Fornecedor compromete-se a facilitar ao Cliente exclusivamente a seguinte 
documentagao:
- A modalidade adotada para o seu Servigo de Prevengao;
- Avaliagao de riscos e planeamento de medidas preventivas;
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foi dada sobre os riscos mencionados, o equipamento de protegao individual (EPI) que 
possuem e que cada urn deles cumpre as obrigagoes em materia de seguranga e saude 
no trabalho, de acordo com o trabalho que realizam.

20.5 Do mesmo modo, no caso de os trabalhadores do Fornecedor terem de aceder as 
instalagoes do Cliente, o Cliente compromete-se a facilitar ao Fornecedor a seguinte 
documentagao:
- O modelo organizacional de Prevengao de Riscos Profissionais;
- A avaliagao do risco do centra ou centros onde o Fornecedor ira realizar a atividade;
- As instrugoes de emergencia do centra ou centros.

20.6 A documentagao inicialmente partilhada entre as Partes deve garantir ao Fornecedor 
o acesso as instalagoes do Cliente durante toda a vigencia do Contrato.

20.7 O Fornecedor compromete-se a cumprir a regulamentagao em vigor em materia de 
Seguranga e Saude no Trabalho e garante que cumpre todas as obrigagoes legais de 
acordo com a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, sobre a Promogao da Seguranga e 
Saude no Trabalho.

20.8. Os eventuais custos que possam derivar de uma plataforma documental, como 
canal de cooperagao entre empresas em materia de coordenagao de atividades 
empresariais serao assumidos pelo Cliente, nao se podendo repercutir, seja a que 
pretexto for, no Fornecedor.

20.9 Do mesmo modo, os possiveis custos decorrentes da compra de equipamento de 
protegao individual exigido pela avaliagao de risco da instalagao e pelos riscos do Cliente, 
serao assumidos por este, nao se podendo repercutir, seja a que pretexto for, no 
Fornecedor.

21. LEI APLICAVEL E JURISDigAO

O presente Contrato rege-se e e interpretado segundo a Lei Portuguesa, sendo o foro 
competente para a resolugao de todas as questoes emergentes da interpretagao, validade 
e execugao deste Contrato o da Comarca da Amadora, com expressa renuncia a qualquer 
outro.

22. DISPOSigOES GERAIS

22.1 O Cliente aceita que o Fornecedor podera fazer referenda ao presente Contrato para 
efeitos de publicidade, promogao de vendas e demais questoes analogas.

22.2 O presente Contrato constitui urn acordo total entre as Partes relativamente ao seu 
objeto e derroga qualquer acordo, debate, negociagao, promessa, documentos de oferta 
(pedido, proposta, resposta ou documento complementar) proposta, declaragao e 
entendimento (escrito ou oral) anterior ou contemporaneo entre as partes relativamente 
ao seu objeto. O Fornecedor nao esta vinculado as condigoes gerais de contratagao ou 
aos termos e condigoes apresentados pelo Cliente e contidos no website e/ou numa 
ordem de compra ou outro documento de transagao que o Cliente pretenda aplicar. Da 
mesma forma, qualquer ordem de compra emitida pelo Cliente em relagao aos Produtos 
e/ou Servigos sera regida pelos termos e condigoes do presente Contrato, mesmo que a 
encomenda em si nao inclua qualquer referenda a mesma.
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22.3 O presente Contrato, depots de ter sido assinado, nao podera ser modificado nem 
alterado, salvo se houver acordo mutuo por escrito assinado por ambas as Partes. A 
renuncia ao formato escrito so podera ser declarada por escrito.

22.4 Se qualquer clausula ou parte de uma clausula do presente Contrato for declarada 
como inexequivel, tal clausula ou parte da mesma, na medida em que for necessario, sera 
excluida e nao afetar3 nenhuma das outras disposigoes deste Contrato, que continuarao 
em vigor e com plenos efeitos. Qualquer disposigao invalida sera reinterpretada ou 
modificada de modo que se possa conseguir o fim economico pretendido.

22.5 A renuncia a urn incumprimento ou omissao por qualquer uma das partes nao sera 
interpretada como uma renuncia a qualquer outro incumprimento future da mesma ou de 
qualquer outra disposigao; do mesmo modo, nenhum atraso ou omissao de qualquer uma 
das partes no exercicio ou uso de qualquer direito, poder ou privilegio que Ihe corresponda 
ou Ihe possa corresponder com base no presente Contrato, constituira uma renuncia a 
qualquer incumprimento ou omissao da outra parte.

22.6 Com excegao para os montantes devidos a cada uma das Partes no decurso normal 
da execugao do presente Contrato, nenhuma das Partes dara, oferecera, prometera ou 
autorizara qualquer pagamento, presente ou outra coisa de valor (seja financeiro ou nao) 
a nenhum dos diretores, colaboradores, representantes ou empresas subcontratadas da 
outra Parte, com o proposito de induzir ou recompensar uma agao favor^vel ou influenciar 
urn ato ou decisao e cada uma das Partes garante que nao o fez antes da data de 
assinatura do presente Contrato.

22.7 Sem prejuizo de todas as restantes obrigagoes previstas no presente Contrato, 
ambas as Partes agirao no cumprimento de todas as leis e obrigagoes em materia de 
importagao e exportagao aplicaveis, incluindo as disposigoes regulamentares em materia 
de exportagoes da U.E., do Japao e dos EDA (U.S. Export Administration Regulations - 
EAR).

22.8 0 Cliente reconhece e aceita que os signatarios do presente Contrato e dos 
documentos exigidos para a execugao do mesmo sao pessoas autorizadas pela empresa 
e terao plena validade e efeitos face ao Fornecedor e/ou qualquer terceiro.

22.9 As Partes consideram-se domiciliadas nos enderegos constantes no cabegalho, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos art.°s 2.° e 3.° do Decreto-Lei n.° 269/98, de 1 de 
Setembro, devendo, sempre que este seja alterado, notificar a outra Parte no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias subsequentes a alteragao.
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CONDigOES aplicAveis for tipo de SERVigO

O Cliente e o Fornecedor acordam que as seguintes condigoes se aplicam aos varies 
Servigos que o Cliente pode contratar ao Fornecedor nos termos da(s) Proposta(s) e/ou 
do(s) Anexo(s).

1. Caso o Cliente contrate os Servigos de Infraestrutura Tecnologica (IT), serao de 
aplicagao automatica as seguintes condigoes:

1.1. Manutengao para a Infraestrutura Tecnologica (IT)

1.1.1 O contrato de manutengao para a infraestrutura IT inclui:
(a) Colocagao a disposigao do Centro de Atendimento ao Utilizador do Fornecedor: 

registo dos pedidos e incidentes, recebidos por telefone, e-mail ou website;
(b) Resolugao dos pedidos atraves de acesso remote. Para o efeito, o Cliente devera 

facilitar e aceitar a inslalagao do software necessario para essa ligagao remota. 
Os servigos prestados incluirao suporte, de acordo com os servigos de 
infraestrutura TIC prestados.

(c) Sera prestado adicionalmente urn servigo de Gestao de Ativos contratados.

1.1.2. Os servigos seguintes ficam excluidos, salvo se indicado em contrario nos 
documentos vinculados pelo numero de contrato (proposta tecnica e/ou SoW):
(a) Administragao de B.D.,
(b) Gestao proativa de licengas e contratos,
(c) Servigos de Voz IP,
(d) Gestao integral de seguranga perimetrica da rede e servidores,
(e) Servigos de ligagao remota VPN,
(f) Sistema de copias de seguranga e recuperagao,
(g) Sistema de filtragem no acesso a Internet,
(h) Gestao de comunicagoes (ADSL, RDSI, cabo, etc.),
(i) Horario alargado.

O modelo operative do Fornecedor, baseado na gestao remota, garante urn nivel de 
intervengoes presenciais limitado. O servigo standard do Fornecedor compreende a 
assistencia tecnica em NBD (Next Business Day).

1.1.3. A assessoria tecnica criara urn roteiro tecnologico, do qual poderao derivar projetos 
de melhoria da infraestrutura tecnologica que serao oferecidos com sobretaxa adicional 
ao contrato de suporte que, a titulo enunciativo, mas nao limitative, seriam, por exemplo:
(a) Otimizagao do Servidor e da Rede para maximizar o rendimento;
(b) Otimizagao do Sistema de Armazenamento, CPD;
(c) Projetos de Cablagem;
(d) Instalagao de novos servidores;
(e) Virtualizagao de servidores;
(f) Projetos de abertura em novas sedes;
^yj ri epai cn^du ue nuvus rc_» cajim a uiciyuetd pci in ionic,
(h) Fornecimento de Equipamentos Tl.

1.1.4. Exclui-se do servigo de manutengao:
(a) As prestagoes associadas a corregao de anomalias causadas por utilizagao 

incorreta de Software. Tambem nao estao cobertas as instalagoes ou 
modificagoes de Software efetuadas pelo Cliente sem autorizagao do Fornecedor.

(b) As prestagoes que nao estejam diretamente vinculadas ao Software.
(c) A reconstituigao de ficheiros em caso de destruigao e a protegao de ficheiros. O 

Cliente e obrigado a efetuar as protegees standart.
(d) As modificagoes ou ajustes funcionais relatives ao Software solicitados pelo 

Cliente.
(e) As atualizagoes ou melhorias de software nao autorizadas pelo Fornecedor, nem 

os incidentes causados por essas atualizagoes ou melhorias.
(f) As prestagoes de formagao, instalagao, assessoria ou assistencia que sejam 

eventualmente propostas pelo Fornecedor atraves de contratos de formagao, 
instalagao, assessoria ou assistencia.

(g) Reinstalagao do software, por qualquer motivo imputavel ao Cliente (que, a titulo 
enunciativo, mas nao limitativo, podem ser modificagoes efetuadas pelo utilizador 
final ou Administrador do sistema, manuseamento ou reconfiguragao do software, 
utilizagao incorreta do sistema, etc.).

(h) Suporte ou servigos solicitados decorrentes da atualizagao de outros softwares 
nao licenciados pelo fornecedor.

(i) Negligencia, mau tratamento, bem como danos provocados por batimentos, 
roubo, fogo, acidentes, causas de forga maior, etc..

(j) As transferencias dos equipamentos para outra localizagao, bem como os 
trabalhos de desinstalagao e nova instalagao.

1.2. Telefone atrav6s da rede VoIP

1.2.1 O objeto do servigo de VoIP sera registado nos documentos vinculados pelo numero 
de contrato (proposta tecnica e/ou SoW).

1.2.2 Exclui-se qualquer responsabilidade pelos dados armazenados num ambiente em 
nuvem.

1.3. Ambientes de trabalho virtuais, VDI

1.3.1 O objeto do servigo de VDI sera registado nos documentos vinculados pelo numero 
de contrato (proposta tecnica e/ou SoW).

1.3.2 Exclui-se qualquer responsabilidade pelos dados armazenados num ambiente em 
nuvem.

1.4. Aplicagoes de Colaboragao e Solugoes em Nuvem

1.4.1 O objeto especifico dos servigos prestados para aplicagoes de colaboragao e outras 
solugoes em nuvem sera registado nos documentos vinculados pelo numero de Contrato 
(proposta tecnica e/ou SoW). Nao obstante, o Fornecedor podera prestar os seguintes 
servigos:
- acesso aos Produtos dos Servigos Cloud;
- suporte ao utilizador final para os Produtos dos Servigos Cloud;
- qualquer outro servigo (instalagao, configuragao ou formagao).

CONDigOES GERAIS DE CONTRATAgAO

1.4.2 “Cloud" significa uma combinagao de hardware, servigos, software e elementos de 
conexao em rede disponibilizados pelo Fornecedor no ambito do Contrato (proposta 
tecnica e/ou SoW) que integra urn sistema de tecnologia de informagao. Dependendo da 
Solugao adquirida, a Cloud podera consistir num sistema dedicado para utilizagao apenas 
pelo Cliente, o direito a usar determinadas partes de urn sistema partilhado mantido para 
clientes multiplos ou uma combinagao de alguns elementos dedicados e alguns elementos 
partilhados.

1.4.3 0 Cliente aceita que as aquisigoes dos Produtos dos Servigos Cloud atraves do 
presente Contrato serao apenas para seu prdprio uso interne e que o presente Contrato 
nao se aplica a Produtos dos Servigos Cloud adquiridos para revenda.

1.4.4 O numero de sistemas, unidades (por exemplo caixas de correio, destinatarios, 
minutes, etc e de Utilizadores Finais para os quais o Cliente adquiriu os Produtos dos 
Servigos Cloud, encontram-se indicados na Proposta e/ou Anexo. A utilizagao em excesso 
desses numeros ou por urn periodo de tempo superior ao prazo acordado acarretara 
custos adicionais. Estes custos adicionais, relativamente a cada periodo de faturagao, 
serao determinados atraves da multiplicagao do excesso utilizado pela taxa contratada 
por sistema, unidade ou Utilizador Final na Proposta e/ou Anexo.

1.4.5 Os Produtos dos Servigos Cloud apenas podem ser utilizados nos paises onde o 
Fornecedor presta o Servigo, ou onde o Cliente esteja autorizado a receber os Servigos, 
e apenas para beneficio de receber Produtos dos Servigos Cloud para seu uso interne.

1.4.6 Quando uma Proposta e/ou Anexo tenha sido assinada por ambas as Partes para o 
fornecimento de Produtos dos Servigos Cloud, o Cliente recebera instrugoes por e-mail 
quanto ao fornecimento e ativagao dos referidos produtos. Considera-se Data de Ativagao 
dos Produtos dos Servigos Cloud a data em que as Instrugoes de Ativagao sao 
transmitidas ao Cliente, ou, no caso dessas instrugoes nao serem necessarias, a data na 
qual o Fornecedor aceita a Proposta e/ou Anexo do Cliente por escrito ou a data em que 
a Proposta e/ou Anexo online for executado e o Cliente aceda aos Produtos dos Servigos 
Cloud, sem prejuizo do disposto na clausula 4.4.8.

1.4.7 O Cliente e responsavel por fornecer, manter e consultar urn enderego de e mail 
destinado a recegao de notificagoes e outras comunicagoes relatives Produtos dos 
Servigos Cloud. O Cliente e ainda responsavel por manter as Instrugoes de Ativagao 
confidenciais, por controlar a sua utilizagao bem como a utilizagao pelos seus 
representantes das mesmas.

1.4.8 Se por algum motivo o Cliente nao aceitar a entrega de qualquer urn dos Produtos 
dos Servigos Cloud ou nao os ativar quando os mesmos estiverem prontos a ser 
prestados, ou o Fornecedor for incapaz de entreg^-los atempadamente em virtude da falta 
de instrugoes, documentos, licengas, autorizagoes adequadas por parte do Cliente ou de 
este nao ter ativado os Produtos dos Servigos Cloud, nesse caso, os respetivos produtos 
considerar-se-ao entregues e completes e o Fornecedor podera fatura-los.

1.4.9 O Cliente e responsavel por manter atualizadas as autorizagoes da sua conta, a 
faturagao bem como qualquer outra informagao da conta.

1.4.10 O Cliente e responsavel por quaisquer Produtos dos Servigos Cloud do Cliente, 
incluindo por controlar o acesso, utilizagao e seguranga dos Produtos dos Servigos Cloud 
do Cliente e os dados ai residentes ou processados atraves da Produtos dos Servigos 
Cloud do Cliente, e por manter a seguranga das senhas de acesso e de outras medidas 
utilizadas para proteger o acesso a qualquer conta de urn utilizador final.

1.4.11 Em conexao com determinados Produtos dos Servigos Cloud, o Fornecedor podera 
fornecer ao Cliente hardware e/ou software ou outros bens da exclusiva propriedade do 
Fornecedor, sendo quanto estes aplicaveis todo o disposto nas presentes CGC quanto ao 
equipamento propriedade do Fornecedor.

1.4.12. O Fornecedor nao oferece nenhum tipo de garantia quanto ao rendimento dos 
Servigos ou funcionalidade ou capacidade dos Produtos dos Servigos Cloud. 
Designadamente, o Fornecedor nao garante que os Servigos sejam prestados sem 
interrupgoes nem erros.

1.4.13 Os Produtos dos Servigos Cloud nao sao insenslveis a falhas e nao sao 
concebidos, nao se destinam a ser utilizados e nao poderao ser utilizados em ambientes 
perigosos que requeiram desempenho de seguranga contra falhas, tais como na operagao 
de instalagoes nucleares, navegagao aerea ou sistemas de comunicagao, controlo do 
trafego aereo, sislemas de armas, maquinas de apoio a vida, qualquer outra utilizagao 
potencialmente crftica para a vida ou qualquer outra aplicagao na qual a falha dos 
Produtos dos Servigos Cloud podera conduzir diretamente a morte, a danos corporais, ou 
danos fisicos ou a propriedade graves (de ora em diante “Atividades de Alto Risco"). O 
Fornecedor expressamente se exonera de qualquer responsabilidade ou garantia, 
expressa ou implicita, de adaptabilidade para Atividades de Alto Risco. O Fornecedor nao 
sera responsavel por quaisquer reivindicagoes do Cliente, que sejam, direta ou 
indiretamente, relativas a Atividades de Alto Risco

1.4.14 O Fornecedor nao e responsavel por determinar se urn Produto de Terceiros 
utilizado na execugao dos Produlos dos Servigos Cloud se encontra em conformidade 
com os requisites regulatorios locais do pais onde o Produto de Terceiros 6 entregue, nem 
estara obrigada a fornecer qualquer Software ou prestar quaisquer Servigos onde tome 
conhecimento que o Software ou Servigos resultantes nao se encontram em conformidade 
com os requisites regulatorios locais.

1.4.15 O Cliente devera fazer uso dos Produtos dos Servigos Cloud de acordo com as 
suas politicas de uso, que deverao ser aceites periodicamente pelo Cliente.

1.4.16 O Cliente assegurara que os Utilizadores Finais cumprem as suas obrigagoes ao 
abrigo do presente Contrato, sendo responsavel pelo incumprimento do presente Contrato 
por qualquer Utilizador Final. Caso o Cliente tome conhecimento de qualquer violagao das 
suas obrigagoes no ambito do presente Contrato por urn Utilizador Final, cessara de 
imediato o acesso desse Utilizador Final a Solugao e a quaisquer Produtos dos Servigos 
Cloud do Cliente.

1.4.17 O Cliente e responsavel por selecionar, obter e manter qualquer equipamento e 
servigos auxiliares necessarios para conectar, aceder aos Produtos dos Servigos Cloud e 
por assegurar que o referido equipamento e servigos sejam compativeis.
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1.4.18 Na execugao dos Produtos dos Servigos Cloud, o Fornecedor podera obter 
informagao (a qual nao inclui dados pessoais) relativa a utilizagao pelo Cliente dos 
mesmos. O Cliente acorda que o Fomecedor podera utilizar essa informagao de forma 
agregada e anonima para ajudar na melhoria e otimizagao de varios aspetos dos Produtos 
dos Servigos Cloud.

1.4.19 0 Fornecedor tera direito a suspender o uso dos Produtos dos Servigos Cloud por 
parte do Cliente com o fim de proteger a seguranga e integridade das redes e dos sistemas 
do Fornecedor (ou dos seus fornecedores).

1.4.20 Se uma alteragao na relagao do Fornecedor com urn terceiro prestador afetar 
negativamente a capacidade do Fornecedor de fornecer Produtos dos Servigos Cloud, o 
Fornecedor podera cessar o presente Contrato ou o acesso aos Produtos dos Servigos 
Cloud afetados atraves de notificagao por escrito, com uma antecedencia minima de 30 
(trinta) dias, enviada ao Cliente, podendo o Cliente ser indemnizado ate o montante 
maximo de 2 (duas) prestagoes mensais, declarando o Cliente, desde ja, que nada mais 
tern a reclamar relativamente a tal cessagao.

1.4.21. 0 Fornecedor podera realizar alteragoes ocasionais nos Servigos; entre elas, 
acrescentar novas caracteristicas, alterar as caracteristicas existentes ou elimina-las. O 
Fornecedor nao sera responsavel perante o Cliente ou perante qualquer terceiro por essa 
alteragao. O Fornecedor podera, de tempos a tempos, alterar o local onde os Produtos 
dos Servigos Cloud sao fornecidos desde que, no entanto, o mesmo se mantenha 
responsavel pela entrega dos Produtos dos Servigos Cloud. Podera ser necessario que o 
Fornecedor execute reparagoes, agendadas ou nao, ou manutengoes, ou remotamente 
corrija ou atualize o Software o que podera temporariamente denegrir a qualidade dos 
Produtos dos Servigos Cloud ou resultar numa interrupgao parcial ou completa dos 
Produtos dos Servigos Cloud. 0 Fornecedor envidara no sentido de dar urn pre-aviso com 
uma antecedencia minima de 7 (sete) dias quanto a atualizagoes agendadas e corregoes 
e com a antecedencia possivel no caso de reparagoes nao agendadas.

1.4.22 O Cliente indemnizara, defendera e isentara de responsabilidade o Fornecedor e 
seus fornecedores perante reclamagoes, perdas, responsabilidades e danos (incluindo os 
honorarios razoaveis de advogados) alegadas por terceiros contra o Fornecedor ou seus 
fornecedores como resultado do uso dos Servigos por parte do Cliente.

1.4.23 Exclui-se qualquer responsabilidade sobre os dados armazenados num ambiente 
em nuvem.

1.4.24 0 Cliente reconhece que os Produtos dos Servigos Cloud nao se destinam a 
substituir e nao substituem a necessidade do Cliente em manter copias de seguranga 
regulares dos dados ou arquivos de dados redundantes. O Cliente e ainda responsavel 
por manter cdpias de seguranga dos seus dados, que possam ser acedidos, armazenados 
ou processados pela Fornecedor no decurso da sua prestagao dos Produtos dos Servigos 
Cloud.

1.4.25 O Fornecedor nao tera qualquer responsabilidade pela perda, corrugao ou 
recuperagao de dados ou programas ou perda de uso do sistema ou sistemas resultantes 
dos Produtos dos Servigos Cloud, excetuando os casos em que o Cliente comprove que 
a perda de dados seja consequencia da falha t^cnica dos Produtos dos Servigos Cloud 
preconizados pelo Fornecedor.

1.4.26 Apos o vencimento ou resolugao dos Servigos Cloud, por qualquer motive, o 
Cliente devera deixar de utilizar os Servigos.

1.4.27 O Cliente devera adotar as medidas que considere oportunas para retirar todos os 
seus dados dos Produtos dos Servigos Cloud antes da rescisao ou do vencimento do 
Contrato. 0 Fornecedor nao estara obrigado a conservar os dados depois da rescisao ou 
do vencimento. O Fornecedor podera eliminar os dados do Cliente armazenados nos 
Produtos dos Servigos Cloud 60 (sessenta) dias apos a cessagao do presente Contrato.
0 Fornecedor disponibilizara, no caso de cessagao do Contrato, por urn periodo ate 60 
(sessenta) dias, urn repositorio de acesso remote onde o Cliente pode aceder, para 
efetuar download dos seus respetivos dados em formato ovf ou vmdk. Apos o decurso do 
referido prazo de 60 (sessenta) dias, o Fornecedor reserva-se o direito de eliminar os 
dados do Cliente armazenados nos Produtos dos Servigos Cloud. Caso o Cliente o 
solicite, o Fornecedor fara tudo o possivel para prestar assistencia ao Cliente na 
recuperagao dos seus dados, ficando os custos a cargo do Cliente.

1.4.28 O Cliente isentara o Fornecedor contra qualquer reclamagao, perda ou dano que 
resulte de qualquer modo, direta ou indiretamente, como resultado de urn incumprimento 
ou falta de cumprimento de quaisquer obrigagoes assumidas pelo Proprietario do 
Software no Software mediante o EULA.

1.5. Permanencia contratual dos Servigos Workplace

1.5.1 A permanencia contratual e de urn minimo de 12 (doze) meses salvo o desposto em 
contrario na Proposta e/ou Anexo. O incumprimento do periodo de permanencia 
estabelecido na presente clausula levara a resolugao do Contrato de acordo com o 
disposto na clausula 12.

1.5.2 Todos os Servigos Workplace serao tacitamente renovados ate ao fim do contrato e 
de qualquer uma das suas prorrogagoes.

1.6. Licengas

O Fornecedor proporcionara ao Cliente as licengas eletronicas, enviando-as para o seu 
correio eletronico indicado na Proposta. No momento do seu envio, o Fornecedor 
entendera que se entregaram corretamente, sendo o Cliente responsavel pela sua 
ativagao e instalagao. E responsabilidade do Cliente ativar as extensdes de garantia 
proporcionadas pelos fabricantes

1.7. Variagao dos Servigos Workplace

1.7.1. Podera ser cancelado qualquer urn dos Servigos Workplace com urn pre-aviso de 
30 (trinta) dias, por escrito, coincidindo com periodos mensais. No caso dos servigos com 
duragao contratual superior a uma mensalidade, o Fornecedor tera o direito de faturar as 
quotas pendentes do servigo solicitado ate a sua cessagao.

1.7.2. Aceitar-se-a o registo de urn novo servigo no contrato, apos previa proposta do
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Fornecedor e aceitagao do Cliente.

1.7.3. Qualquer variagao do Servigo requerera a aceitagao de ambas partes, mediante 
assinatura de urn documento de alteragao contratual, sendo necessario indicar nesse 
documento a variagao do prego do servigo do contrato e o prazo de permanencia do 
mesmo, nas clausulas particulares.

1.7.4. Caso seja contratado urn Servigo cuja permanencia tenha urn vencimento posterior 
ao do contrato ou de qualquer uma das suas prorrogagoes, o contrato sera entendido 
como prorrogado de forma tacita por 12 (doze) meses adicionais.

2. Caso o Cliente contrate os Servigos Pack Trabalho Seguro, serao de aplicagao 
automatica as seguintes disposigoes:

2.1. O Pack Trabalho Seguro inclui:
2.1.1. garantia do fabricante para a duragao do Contrato estabelecido e com as condigoes 
indicadas no website do fabricante;
2.1.2. suporte e atualizagao do software Endpoint durante a totalidade do Anexo e/ou 
Proposta;
2.1.3. suporte e atualizagao do software de gestao WSO/MDM durante a totalidade dos 
anos do Anexo e/ou Proposta;
2.1.4. todas as licengas necessarias para a execugao do Servigo contratado;
2.1.5. todos os gastos derivados do fornecedor cloud que sejam requeridos para o Servigo 
contratado.

2.2. O Pack Trabalho seguro exclui:
2.2.1. Servigo de suporte ao utilizador (Helpdesk);
2.2.2. Servigo de monitorizagao dos servidores;
2.2.3. a reparagao do dispositive por motives de negligencia ou mau uso (p.e. rotura de 
ecra, bateria, etc);
2.2.4. a gestao da garantia com o fabricante dos Produtos contratados;
2.2.5. Todas as licengas de aplicagoes nao necessarias para o Servigo contratado;
2.2.6. Todos os consumes derivados de fornecedores cloud nao necessaries ou 
relacionados com o Servigo contratado;
2.2.7. qualquer incidencia, erro ou nao funcionamento derivado das aplicagoes ou 
sistemas instalados nos equipamentos.

3. Caso o Cliente contrate os Servigos de Ciberseguranga serao de aplicagao 
automatica as seguintes condigoes:

3.1 Os Servigos de Ciberseguranga das solugoes RIS e Flexisoc caracterizam-se por 
serem ferramentas e servigos para a monitorizagao e gestao continua da ciberseguranga 
da infraestrutura IT do Cliente, permitindo a gestao dos incidentes de seguranga, conhecer 
o estado e a evolugao da sua ciberseguranga, o historial das remediagoes efetuadas e o 
tempo gasto na sua corregao.

3.2 A solugao atua diretamente sobre os @IPs/dispositivos e servigos para os quais o 
servigo foi contratado e com dispositivos/servigos ou IPs de natureza diferente. (A solugao 
envolve a monitorizagao, gestao e intervengao de IPs internes e externos, sendo o numero 
de IPs a serem auditados, geridos, intervencionados e a sua natureza o valor da 
proposta).

3.3 O ambito destes servigos sera estabelecido nos documentos vinculados ao numero 
do contrato (proposta tecnica e/ou SoW). Este ambito pode consistir em urn ou mais dos 
seguintes servigos:
• Servigo 24/7 de auditoria dos sistemas do Cliente.
• Servigo 24/7 de Monitorizagao de Incidentes de Seguranga.
• Servigo 24/7 de assistencia para incidentes de seguranga e seus derivados.
• Relatorio de auditoria mensal ao Cliente com uma descrigao do estado da sua 

ciberseguranga, sob uma lista de ativos e classificagao de risco.
• Relatorio mensal do estado de seguranga ao Cliente com uma descrigao do estado 

da sua ciberseguranga, sob uma lista de ativos e classificagao de risco.
• Fornecimento do Helpdesk do Fornecedor: registo de pedidos e incidentes 

recebidos por telefone, correio eletronico ou web.
• Resolugao de pedidos atraves de acesso remote. Por conseguinte, o Cliente 

devera facilitar e aceitar a instalagao do software necessario para essa ligagao 
remota. Os servigos prestados devem incluir apoio de acordo com os servigos de 
infraestruturas TIC prestados;

• Garantia do fabricante do software durante a vigencia do Contrato e nas condigoes 
indicadas no website do fabricante;

• Suporte e atualizagoes de software de Endpoint para a duragao da Proposta e/ou 
Anexo;

3.4 O modelo operacional do Fornecedor, baseado na gestao remota, garante urn nlvel 
limitado de intervengoes presenciais. O standard de servigo do Fornecedor inclui a 
assistencia tecnica no NBD (“Next Business Day").

3.5 Se o Cliente contratou a solugao Ricoh Security CiberSoc, os servigos caracterizam- 
se pelas seguintes condigoes:
• Dispositivos categorizados por tipo,
• Nivel de seguranga por dispositive,
• Atribuigao de dispositivos aos tecnicos L1, L2
• Estado de % do estado das implementagoes por tecnico,
• Multi-dispositivo, multi-localizagao.

3.6 Se o Cliente contratou a solugao Ricoh FlexiSOC, os servigos caraterizam-se pelas 
seguintes condigoes:
• Dispositivos, servigos, Ip categorizados por tipo,
• Nivel de seguranga por dispositive, servigo e cliente.
• Escalada de incidentes a tecnicos L1, L2, L3
• Estado da seguranga do Cliente mensal.
• Multi-dispositivo, multi-localizagao.

3.7 Excluem-se dos Servigos de Ciberseguranga todos os servigos nao detalhados nos 
documentos vinculados a Proposta e/ou Anexo.
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