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CONTRATO DE REVENDEDOR 

Formulário De Registro 

Este Contrato de Revendedor ("Contrato de Revendedor"), celebrado entre Tech Data (conforme definido nos Termos e 

Condições de Venda) e o parceiro identificado abaixo ("Comprador"), consiste neste Formulário de Registro, Termos e 

Condições de Venda, Anexo A – “Tech Data Direct” e compromisso/guias de programa especificados abaixo: 

Informações de Contato do Comprador:  

 

Razão Social:  
 

 

Contato:  

 

Endereço:   
 

 

Email:  

 

CNPJ (caso aplicável):   
 

 

Telefone:   

 

Informações da Tech Data: 

 
Razão Social: TD SOLUÇÕES AVANÇADAS DE 
TECNOLOGIA BRASIL LTDA. 

 

 
Contato:  

 
Endereço:  Rua Doutor Rafael de Barros, 209 – 11th Andar – 

São Paulo-SP, 04003-041, Brasil 
 

 
Email:  

 

CNPJ:  06.135.938/0001-03 
 

 

Telefone:  +55 11 3191 2600 

 

Data de Início da Vigência:  

Vigência: Este Contrato de Revendedor entrará em vigência na Data de Início da Vigência acima e permanecerá em vigor até 

que seja rescindido pelas partes de acordo com as condições abaixo. 

Rescisão sem justa causa: Qualquer uma das partes poderá rescindir este Contrato de Revendedor, a qualquer momento e 

sem justa causa, mediante aviso prévio à outra parte, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias. 

Rescisão por justa causa: A Tech Data, com base em informações por esta consideradas confiáveis (incluindo, sem limitar-

se, a relatórios, artigos jornalísticos ou investigações de fontes fidedignas) de que o Comprador descumpriu ou possa ter 

descumprido qualquer das obrigações estabelecidas na Cláusula 8 "Conformidade com as Leis" ou "Anti-suborno/Anticorrupção" 

do Termos e Condições de Venda, poderá rescindir imediatamente este Contrato de Revendedor, com justa causa  e a seu 

único e exclusivo critério, mediante o envio de aviso prévio e por escrito ao Comprador, sem que o Comprador tenha direito a 

qualquer tipo de indenização em decorrência desta rescisão. 

Ordem de Prevalência: Em caso de conflito entre os termos dos vários documentos que compõem este Contrato de 

Revendedor, a ordem de precedência será a seguinte: (i) este Formulário de Registro, (ii) os Termos e Condições de Venda, (iii) 

o Anexo A - “Tech Data Direct”, e (iv) os Guias do Programa. 

E POR ESTAREM DE ACORDO, os representantes legais das partes assinam este Contrato de Revendedor na Data De Início 

de Vigência. 

TECH DATA   COMPRADOR 

Por:       ________________________________________  Por: ______________________________________ 

Nome:  _________________________________________ Nome:  ______________________________________ 

Cargo:  __________________________________________ Cargo: ______________________________________ 

 

Testemunhas: 

Por:       ________________________________________  Por: ______________________________________ 

Nome:  ________________________________________             Nome:  ______________________________________ 

CPF/MF: ________________________________________             CPF/MF:____________________________________ 
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Termos e Condições de Venda 

TD Soluções Avançadas de Tecnologia Brasil Ltda. 

O presente Termos e Condições de Venda ("Termos e Condições" ou "Contrato") regirá a comercialização, licenciamento, 

revenda e ou distribuição - conforme o caso - de hardware, produtos, software e serviços de terceiros ("Fornecedor"), incluindo 

os softwares de código aberto, licenciados ou distribuídos pelo Fornecedor, ou incorporados a qualquer software do Fornecedor 

(coletivamente "Produtos"), pela TD Soluções Avançadas de Tecnologia Brasil Ltda. ("Tech Data") para a empresa que 

adquire ou se torna a licenciada dos Produtos da Tech Data ("Comprador"). A Tech Data, por meio deste, rejeita expressamente 

quaisquer outros termos ou condições do Comprador, com exceção de qualquer contrato formal entre o Comprador e a Tech 

Data que, especificamente, modifique, sobreponha ou substitua este Termos e Condições. Alguns Fornecedores exigem que a 

Tech Data repasse os termos e condições de uso do Produto aos revendedores e usuários finais. Neste caso, para a aquisição 

do Produto, a Tech Data fornecerá ao Comprador um contrato adicional contendo estes termos e condições de uso do 

Fornecedor para sua a revisão e aceitação. 

1.  ACEITAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA 

Aceitação: O Comprador poderá expressar a sua aceitação a este Termos e Condições por meio de qualquer uma das seguintes 

situações, o que ocorrer primeiro: (a) envio de um pedido de compra ("Pedido") à Tech Data; (b) fornecimento de uma 

confirmação por escrito ou eletrônica; (c) aceitação da remessa de qualquer Produto; ou (d) qualquer outro ato ou manifestação 

de aceitação por parte do Comprador. Todos os Pedidos estão sujeitos à confirmação da aceitação por parte da Tech Data, a 

qual poderá ocorrer por escrito, Electronic Data Interchange (“EDI”) ou sua assinatura. Tal aceitação estará expressamente 

limitada às condições destes Termos e Condições em sua integralidade, rechaçando-se quaisquer outras condições que venham 

à criar, modificar ou excluir as obrigações aqui expostas, bem como qualquer outro termo, condição ou proposta apresentada 

pelo Comprador, seja por meio oral ou escrito, que seja inconsistente ou venha a criar obrigações adicionais a este Termos e 

Condições. A ausência de manifestação da Tech Data em contrário a qualquer termo, condição ou proposta do Comprador, 

modificativa a este Termos e Condições, não será considerada como uma aceitação tácita por parte da Tech Data. O Comprador 

não poderá alterar, cancelar ou reagendar pedidos de Produtos sem o consentimento, prévio e por escrito, da Tech Data. Caso 

a Tech Data e o Comprador venham a firmar um contrato escrito à parte para reger a venda dos Produtos, os termos de tal 

contrato prevalecerão sobre os termos deste Termos e Condições. Todos os Pedidos enviados pelo Comprador à Tech Data 

criarão obrigações legais ao Comprador, que estará obrigado a receber e pagar pelos Produtos em questão. Todo e qualquer 

Pedido poderá ser modificado apenas mediante um documento formal celebrado entre Tech Data e o Comprador. O Comprador 

não poderá cancelar ou reduzir a quantidade de Produtos que fazem parte de um Pedido após a sua aceitação pela Tech Data. 

Propostas: As propostas da Tech Data permanecerão válidas durante o período indicado no documento. A Tech Data se reserva 

o direito de distribuir a venda dos Produtos entre seus diversos clientes. Salvo em caso de disposição expressa em contrário em 

uma proposta ou cotação da Tech Data: (i) as propostas serão consideradas como meras ofertas e estarão sujeitas a alterações 

a qualquer momento, as quais serão devidamente notificadas, por escrito, ao Comprador; (ii) os preços incluirão quaisquer 

tributos ou encargos relacionados a eles, incluindo desembaraço aduaneiro, impostos ou taxas aduaneiras ou de importação, 

tributos federais, estaduais, municipais (como sobre a venda, impostos incidentes sobre o uso e similares), taxas de licenças, 

custos de frete, taxas ou quaisquer outros encargos similares, aplicados ou cobrados na venda ou entrega dos Produtos, ou 

calculados com base no preço de compra pago pelos Produtos. 

Pedidos Eletrônicos: Estes Termos e Condições se aplicarão a pedidos enviados via EDI, plataforma ou portal online da Tech 

Data, portal interno do Comprador ou qualquer outro meio eletrônico. 

2.  ENTREGA 

Salvo disposição em contrário e por escrito, a Tech Data entregará ou providenciará a entrega dos Produtos conforme a política 

de remessa da Tech Data em vigor na data do envio, a qual será disponibilizada ao Comprador no momento de sua aquisição. 

Salvo disposição em contrário em um documento emitido pela Tech Data, em todas as transações em território nacional - 

incluindo remessas diretas -, a titularidade e o risco de perda ou dano dos Produtos (exceto software ou serviços) serão 

repassados ao Comprador no momento de sua entrega à transportadora ou preposto do Comprador, no local do Centro de 

Logística indicado pela Tech Data. A condição de entrega será CIP Incoterms 2010 (Carriage, Insurance and Paid) no Centro 

de Logística da Tech Data. No caso de remessas diretas do Fornecedor ao Comprador ou ao usuário f inal indicado no Pedido 

do Comprador, a titularidade dos Produtos e o risco de perda ou dano com relação aos Produtos serão repassados, ao 

Comprador, no local do ponto de remessa indicado pelo Fornecedor. 

A entrega dos Produtos estará sujeita ao recebimento, pela Tech Data, de todas as informações e documentações necessárias 

por parte do Comprador. O Comprador notificará a Tech Data, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega, sobre qualquer 

problema ou a recusa de uma entrega, estando esta condicionada ao cumprimento de todos os requisitos da Tech Data para 

tal, conforme indicado na proposta. O Comprador deverá notificar a Tech Data, por escrito, oferecendo-lhe detalhes razoáveis e 

informando sobre os motivos de sua recusa dos Produtos. Caso o Comprador deixe de realizar tal notificação, dentro do prazo 

indicado acima, ocorrerá a aceitação tácita da entrega. 

3.  PREÇOS E PAGAMENTO 

Despesas Adicionais: O Comprador arcará com toda e qualquer despesa adicional que incidir sobre os Produtos, conforme 

estabelecido na proposta ou cotação emitida pela Tech Data (coletivamente "Despesas Adicionais"), exceto seja estabelecido, 

de forma diversa, na política de remessa da Tech Data. Os preços da Tech Data, indicados em uma cotação ou proposta, 
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poderão incluir taxas adicionais. Todas as informações relacionadas aos preços da Tech Data serão consideradas confidenciais 

e de propriedade da Tech Data, sendo que o Comprador se compromete a manter a confidencialidade destas informações. 

Tributos: As Partes deverão recolher quaisquer os tributos, taxas ou contribuições, que incidirem sobre o escopo deste Contrato, 

na medida de sua responsabildiade como contribuintes prevista na legislação vigente. Antes do envio Produtos, o Comprador 

deverá apresentar à Tech Data quaisquer certificados de isenção tributária para que seja possível a sua aplicação. A Tech Data 

faturará ao Comprador todos os tributos incidentes às vendas dos Produtos, devidamente discriminados conforme o tipo e 

jurisdição. Mediante solicitação do Comprador, a Tech Data fornecerá a documentação apta para permitir que este realize o 

preenchimento dos registros fiscais pertinentes ou possa solicitar quaisquer créditos tributários pendentes sobre os valores 

pagos à Tech Data. No caso de que a legislação aplicável exija que o Comprador realize a dedução de quaisquer valores do 

montante a ser pago à Tech Data, em razão da retenção na fonte de tributos ou quaisquer outras contribuições e taxas, o 

Comprador deverá adicionar estes valores retidos ao montante ser pago à Tech Data, de modo que o valor líquido à ser recebido 

pela Tech Data seja aquele indicado na fatura. Caso qualquer tributo retido na fonte tenha que ser recolhido, a Tech Data o 

Comprador deverão colaborar, mutuamente, e fornecerão toda e qualquer assistência razoável que seja solicitada, pela outra 

parte, para a obtenção dos benefícios que façam parte de qualquer tratado tributário aplicável, entre o país onde constituída a 

entidade jurídica da Tech Data que aceitou o Pedido do Comprador, e a jurisdição na qual houve a incidência do tributo retido 

na fonte. 

No caso de criação, eliminação ou qualquer alteração de tributos ou suas alíquotas incidentes sobre os Produtos, as Partes 

negociarão, de boa-fé, o ajuste de preços, de modo a refletir essas mudanças. 

Condições de Pagamento: O pagamento será devido pelo Comprador de acordo com o estabelecido na fatura emitida pela 

Tech Data, sem considerar-se a compensação ou dedução de tributos retidos na fonte ou outras taxas. A Tech Data, a seu 

critério e com antecedência razoável, poderá solicitar ao Comprador a apresentação de garantias de pagamento por meio de 

cartas de crédito bancárias, inclusive de natureza irrevogável. Todas as faturas que não sejam quitadas tempestivamente pelo 

Comprador terão a aplicação de uma multa de 2% (dois por cento), correção monetária de acordo com o índice IGP-M/FGV do 

período e juros de 1% (hum por cento) ao mês, calculados sobre o valor em mora e contados a partir de sua data de vencimento. 

A inadimplência do Comprador poderá resultar em processos de cobrança, revogação do crédito do Comprador, cancelamento 

de Pedidos, interrupção do embarque de Produtos, retenção ou cancelamento de entregas futuras e/ou rescisão dos contratos 

de venda. A Tech Data poderá alterar os critérios do crédito oferecido ao Comprador, a qualquer momento. A Tech Data poderá 

realizar a compensação dos pagamentos realizados pelo Comprador a qualquer de suas contas em aberto. Não obstante 

quaisquer acordos de fornecimento já firmados entre as partes, a Tech Data não terá nenhuma obrigação de continuar a 

comercializar Produtos com base em uma análise de crédito realizada previamente; da mesma forma, qualquer crédito pré-

aprovado ao Comprador poderá ser cancelado pela Tech Data, a qualquer momento e sem aviso prévio. O Comprador deverá 

cumprir com as determinaçõs indicadas pela Tech Data para apresentação da fiança ou garantia, estando esta autorizada a 

realizar as formalidades legais apropriadas para assegurar sua validade jurídica. O Comprador deverá auxiliar a Tech Data na 

execução de quaisquer atos, registros ou outros procedimentos necessários relacionados à garantia solicitada pela Tech Data. 

A Tech Data se reserva o direito de rejeitar qualquer Pedido do Comprador. 

Cobranças: Caso seja necessário que a Tech Data venha a contratar um escritório de advocacia ou agência de cobrança para 

realização de uma cobrança ou execução de uma garantia apresentada para a comercialização dos Produtos, de forma 

contenciosa ou não, o Comprador deverá arcar com todo e qualquer custo associado à esta contratação, incluindo, contudo sem 

limitar-se a, honorários advocatícios e custas judiciais (incorridos antes, durante ou após o julgamento), cobranças, custos 

relativos à processos de falência ou outros tipos medidas que podem ser adotadas pelo credor.  

Moeda: A Tech Data emitirá as faturas para que sejam pagas pelo Comprador em Reais (R$) ou Dólares Americanos (US$), 

conforme indicado na proposta. Caso o pagamento seja realizado no Brasil, o Comprador pagará qualquer fatura emitida em 

Dólares Americanos devidamente convertida para Reais, de acordo com a taxa de câmbio PTAX fornecida pelo Banco Central 

do Brasil, vigente na data de realização do pagamento. 

4.  DEVOLUÇÕES 

O Comprador somente poderá devolver Produtos à Tech Data mediante uma Autorização para Devolução de Material (“RMA”) 

emitida pela Tech Data. (a) Devoluções por defeitos visíveis. O Comprador notificará a Tech Data, por escrito, sobre qualquer 

dano à embalagem externa ou aos próprios Produtos, a falta de Produtos ou outras discrepâncias ("Defeitos Visíveis"), dentro 

do prazo de de 3 (três) dias úteis após o seu recebimento dos Produtos; na ausência de manifestação do Comprador neste 

período, será considerada a aceitação tácita dos Produtos. (b) Devoluções de Produtos em garantia. O Comprador deverá 

notificar a Tech Data, por escrito, durante o período de garantia, e fornecer os detalhes sobre os Produtos com defeito. A Tech 

Data emitirá um RMA apenas caso o defeito (seja um Defeito Visível ou de Produtos em garantia) seja causado, diretamente, 

pela Tech Data ou pelo Fabricante, e se as obrigações desta cláusula forem atendidas pelo Comprador. A Tech Data não emitirá 

uma RMA por danos, falta de Produtos ou outras discrepâncias causadas pelo Comprador, pela transportadora ou sujeito 

responsável pelo frete, ou por terceiros. O Comprador poderá devolver os Produtos apenas após do recebimento do RMA e 

conforme as instruções apresentadas pela Tech Data. 

Todos os Pedidos de Produtos identificados, pela Tech Data, como fora do padrão ou "NCNR", não serão canceláveis ou 

passíveis de devolução. A Tech Data poderá identificar os produtos NCNR por diversos meios, incluindo, entre outros, a 

indicação através de suas propostas ou nas listas de produtos. Todos os Produtos que sejam configurados para atender a um 

pedido específico do usuário final serão considerados como "NCNR", por natureza. As condições de devolução de Produtos 

com defeito, aqui estabelecidas, constituem a totalidade da responsabilidade da Tech Data sobre o assunto e os únicos direitos 

proporcionados ao Comprador em relação a qualquer pleito que possa surgir sobre a qualidade, condição ou desempenho dos 

Produtos, encontre esta seu fundamento na suposta violação de obrigações contratuais, da garantia técnica, responsabilidade 
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civil ou das obrigações previstas em lei. Nenhum Produto poderá ser devolvido sem a emissão de um RMA pela Tech Data ou 

após o fim do prazo de sua validade. Caso a Tech Data venha a emitir um RMA ao Comprador, permitindo devolução dos 

Produtos, o Comprador deverá entregar o Produto no endereço indicado pela Tech Data, com todas as despesas por conta do 

Comprador, incluindo quaisquer Taxas Adicionais que se incidam sobre o Produto que será enviado pela Tech Data para 

substituir o Produtos defeituoso. Caso a Tech Data venha a descobrir que os Produtos devolvidos não eram elegíveis para 

devolução, a Tech Data poderá, a seu único e exclusivo critério, enviar esses Produtos de volta ao Comprador, com o frete a 

ser pago pelo Comprador ou armazenar esses Produtos, em nome do Comprador, para sua retirada, sendo que todas as custas 

serão arcadas pelo Comprador. 

5.  GARANTIA TÉCNICA 

Embora as políticas da Tech Data permitam que o Comprador realize a devolução de Produtos com defeito, nos termos da 

Cláusula 4 acima, a Tech Data não oferece ao Comprador qualquer tipo declaração ou garantia adicionais em relação aos 

Produtos, incluindo quaisquer informações adicionais sobre estes. Desta forma, A TECH DATA NÃO OFERECE QUAISQUER 

DECLARAÇÕES OU GARANTIAS SOBRE OS PRODUTOS, SEJAM ELAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS 

NÃO SE LIMITANDO, A QUALQUER GARANTIA TÁCITA SOBRE A SUA COMERCIABILIDADE, AUSÊNCIA DA VIOLAÇÃO 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS OU  POSSIBILIDADE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO 

PRETENDIDO PELO CLIENTE. Adicionalmente, A TECH DATA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO, 

PERDA, CUSTO OU DESPESA DECORRENTE DA FALTA DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA PELO FORNECEDOR OU OS 

SEUS PREPOSTOS. Quaisquer garantias em relação aos Produtos serão oferecidas, unicamente e exclusivamente, pelo 

Fornecedor. A Tech Data repassará as garantias fornecidas diretamente ao Comprador, ou conforme exigido em lei. O 

Comprador se compromente a não realizar quaisquer declarações ou garantias à terceiros em nome da Tech Data ou do 

Fornecedor, ou os vinculando de qualquer forma, exceto quando tais declarações ou garantias sejam consistentes e 

expressamente permitidas para o Produto em questão. 

6.  LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EXCETO PELAS CLÁUSULAS 4 E 5 DESTE CONTRATO, O DEVER DE INDENIZAR DA TECH DATA POR DANOS 

CAUSADOS NO CUMPRIMENTO DESTE TERMOS E CONDIÇÕES E/OU OUTROS CONTRATOS, TENHA ESTE 

FUNDAMENTO EM SUA RESPONSABILIDADE CIVIL OU QUAISQUER OUTROS MOTIVOS, ESTARÁ SEMPRE (1) 

LIMITADO AOS DANOS DIRETOS, EFETIVAMENTE COMPROVADOS, E ATRIBUÍVEIS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, ÁS 

AÇÕES E OMISSÕES DA TECH DATA; E (2) NÃO EXCEDERÁ O VALOR LÍQUIDO PAGO, PELO COMPRADOR À TECH 

DATA, PELO PRODUTO QUE DEU ORIGEM AO DEVER DE INDENIZAR. A TECH DATA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, EM 

NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DO 

PRODUTO OU AO PRODUTO EM SI, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A LUCROS CESSANTES, IMPOSSIBILIDADE 

DO USO DOS PRODUTOS OU PERDA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO COMPRADOR, MESMO QUE TECH DATA 

TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. ESTA LIMITAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE SE APLICARÁ A QUAISQUER PLEITOS QUE TENHAM COMO FUNDAMENTO A EVENTUAL 

VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, DESCUMPRIMENTO DE GARANTIAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS OU 

INOBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS POR PARTE DA TECH DATA. 

7.  STREAMONE ™ 

O StreamOne ™ é uma plataforma online oferecida pela Tech Data. Caso o Comprador opte por utilizar o StreamOne ™, seu 

uso estará sujeito a estes Termos e Condições e a quaisquer acordos adicionais da plataforma StreamOne ™ que serão 

comunicados ao Comprador para concretizar a aquisição. Os termos desta Cláusula 7 se aplicarão, especificamente, a todas as 

vendas da Tech Data por meio do StreamOne ™. Todos os dados  e outras informações disponíveis no StreamOne ™ são 

confidenciais e de propriedade exclusiva da Tech Data ou de terceiros que licenciam essas informações para a Tech Data. 

Entrega / Acesso Eletrônico: Exceto se estabelecido em contrário, em contrato apartado celebrado entre partes, os Produtos 

disponibilizados através do StreamOne ™ serão disponibilizados por meio de download do software ou pela transmissão (ou 

acesso) de informações eletrônicas. 

Autorização do uso de cartão de crédito: Caso o Comprador realize o pagamento por meio de cartão de crédito, o Comprador 

declara ser o legítimo proprietário deste meio de pagamento ou que está devidamente autorizado a utilizá-lo; o Comprador 

também autoriza a Tech Data a cobrar, no cartão de crédito, por todas as transações realizadas através da plataforma 

StreamOne ™, a menos que especificado de outra forma. Caso a Tech Data conceda um crédito ao Comprador, este será 

faturado nos termos acordados. 

Renovações automáticas e serviços recorrentes: Para os Produtos disponibilizados na modalidade de assinatura ou de forma 

recorrente (coletivamente, “Assinaturas”), o Comprador concorda que a Tech Data poderá faturá-lo com base no número do 

pedido de compra inicial dos revendedores para faturas subsequentes, até que Comprador resolva por cancelá-lo, conforme as 

regras aplicáveis à Assinatura. O Comprador deverá, ainda, notificar os usuários finais sobre a renovação ou Assinaturas, assim 

como os pagamentos recorrentes que sejam devidos; o Comprador também concorda que sua obrigação de pagamento não 

está condicionada a: (a) ao faturamento por parte da Tech Data para esses Produtos, (b) emissão de um pedido de renovação 

de compra pelo Comprador, ou (c) recebimento, pelo Comprador, de um pedido de renovação do cliente. 

O Comprador reconhece, ainda, que podem algumas informações do usuário final podem ser necessárias para permitir-lhes o 

acesso ou utilização de determinados Produtos. O Comprador concorda em fornecer, à Tech Data e ao Fornecedor, as 

informações solicitadas pelo Fornecedor. O Comprador declara e garante que obteve o consentimento necessário, por parte do 

usuário final, para fornecer essas informações à Tech Data e ao Fornecedor, de acordo com as leis aplicáveis. Caso o 



 

Página 5 
 

Comprador deixe de cumprir as obrigações desse Termos e Condições, a Tech Data se reserva o direito de transferir os usuários 

finais do Comprador para outro revendedor ou um outro Fornecedor, a fim de evitar a interrupção do acesso do usuário final. 

8.  OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR 

Conformidade com as Leis: O Comprador declara e garante que cumprirá com todas as leis, códigos e regulamentos 

aplicáveis. O Comprador reconhece e concorda que os Produtos estão sujeitos às leis e regulamentos de controle de exportação 

dos Estados Unidos, incluindo, entre outros, os Regulamentos da Administração de Exportação e os regimes de sanções do 

Departamento do Tesouro dos EUA e o Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (“Office of Foreign Asset Controls”). O 

Comprador não poderá, sem a devida autorização prévia do Governo dos EUA, exportar, reexportar ou transferir quaisquer 

Produtos, direta ou indiretamente, para qualquer país sujeito a um embargo comercial aos EUA, qualquer residente ou cidadão 

destes países, ou a qualquer indivíduo ou entidade que conste na "Lista de Entidades" ou "Lista de Proibição de Pessoas" 

mantida pelo Departamento de Comércio dos EUA ou, ainda, na lista de "Specifically Designated Nationals and Blocked 

Persons",  mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Além disso, o Comprador não poderá exportar, reexportar ou 

transferir Produtos para um usuário final envolvido em atividades relacionadas à produção de armas de destruição em massa. 

Tais atividades incluem, mas não se limitam, a atividades relacionadas ao projeto, desenvolvimento, produção ou uso de: (1) 

materiais, instalações ou armas nucleares; (2) mísseis ou projetos de mísseis; (3) armas químicas ou biológicas; e 4) sistemas 

de suporte à vida, fertilização humana ou qualquer outra aplicação em que a falha do Produto possa ocasionar a perda de vidas 

ou danos à propriedade. 

Restrições do Fornecedor: O Comprador reconhece e concorda que a comercialização de alguns Produtos estarão restritas a 

um território específico, estando vedada a venda destes Produtos fora desse território. A realização destas vendas poderá  

constituir violação de direitos autorais ou de marca comercial de terceiros. Os Produtos adquiridos pelo Comprador também 

podem estar sujeitos a restrições de uso, autorizações adicionais ou termos e condições impostos pelo Fornecedor. O 

Comprador será responsável por garantir a sua conformidade com estas restrições, autorizações ou termos e condições, 

conforme aplicável. O Comprador deverá observar os direitos de terceiros aplicáveis relacionados aos Produtos, incluindo 

produtos de software ou que contenham outro tipo de propriedade intelectual, como patentes, direitos autorais e/ou licenças de 

usuário. 

Antissuborno/Anticorrupção: O Comprador declara, aceita e concorda que ele e seus respectivos diretores, funcionários, 

proprietários, parceiros, consultores, subcontratados e agentes (coletivamente, "Representantes do Comprador") não infrigiram 

e/ou não infringirão qualquer tipo de legislação anticorrupção e antissuborno, incluindov- sem limitar-se -, a Lei Anticorrupção 

Brasileira (Lei nº 12.646/2013), a Lei de Práticas Corruptas no Exterior dos EUA (“FCPA”) e a Lei de Suborno do Reino Unido 

(“UKBA”), assim como adotará as melhores práticas, em matéria de anticorrupção e anticorrupção, em assuntos relacionados 

(“Leis Anticorrupção”). 

O Comprador declara e garante que ele e os Representantes do Comprador: (i) não fizeram e não irão fazer, direta ou 

indiretamente, qualquer promessa, entrega, oferta ou pagamento ou, ainda, autorização de oferta, entrega ou pagamento de 

quaisquer valores monetários ou coisa de valor, com o intuito de influenciar qualquer funcionário do governo, partido político, 

seus representantes ou candidatos, ou qualquer outra pessoa, a fim de obter ou manter negócios indevidamente ou, ainda, obter 

uma vantagem comercial indevida, assim como não aceitaram e não aceitarão qualquer pagamento desse tipo; e (ii) conduziu 

e irá conduzir os seus negócios de acordo com as disposições das Leis Anticorrupção. 

Da mesma forma, o Comprador concorda que, durante a execução deste Contrato, irá cumprir e adotará medidas razoáveis 

para que seus subcontratados, agentes, consultores, gerentes, ou qualquer outro preposto do Comprador, cumpram com as 

Leis Anticorrupção. 

O Comprador declara e concorda, expressamente, que a Tech Data poderá realizar, periodicamente, investigações ou auditorias 

em seus livros contábeis, políticas, registros e contas (“Documentos do Comprador”), com o intuito de verificar se o Comprador 

está em conformidade com as disposições do Contrato de Revendedor e com as Leis de Anticorrupção. Para tanto, a Tech Data 

deverá notificar o Comprador, por escrito e com aviso prévio de 3 (três) dias úteis, para que o Comprador disponibilize os 

Documentos do Comprador à Tech Data. O Comprador compromete-se, expressamente, a cooperar inteiramente com tais 

investigações ou auditorias, cujos os processos e métodos a serem adotados permanecerão a critério exclusivo da Tech Data. 

Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a Tech Data poderá cancelar qualquer Pedido - a seu único e exclusivo critério -, sem 

que seja necessária a obtenção de uma ordem judicial prévia, ou que seja devida qualquer indenização ao Comprador, caso o 

Comprador ou seus prepostos venham a infringir as Leis Anticorrupção. 

Software: Software é a versão legível por máquina (código objeto) de programas de computador ("Software"). Caso o 

Comprador venha a adquirir ou licenciar Produtos de Software, será vedado ao Comprador, direta ou indiretamente, modificar  

seus recursos ou funcionalidades; copiar ou criar trabalhos derivados, utilizando-se, de todo ou em parte, do Software; 

descompilar ou de qualquer outra forma realizar engenharia reversa; tentar realizar engenharia reversa ou produtos derivados 

do código-fonte, técnicas, algoritmos ou processos do Software, ou permitir ou incentivar terceiros a fazê-lo. O uso do Software 

pelo Comprador e qualquer documentação que o acompanhe, será regida pelos contratos de licença aplicáveis do Software. O 

Software, incorporado ou fornecido com o hardware, deverá ser usado apenas com o dispositivo a que se destina e não poderá 

ser transferido separadamente. 

Quando aplicável, o Comprador autoriza a Tech Data a aceitar, em nome do Comprador, qualquer contrato de licença de usuário 

final ou contrato semelhante para os Produtos. O Comprador deverá obter essa mesma autorização por parte de seus clientes 

usuários finais. A Tech Data não tem obrigação de aceitar nenhum contrato de licença de usuário final, porém poderá exercer 

esse direito, a seu único e critério. O Comprador está ciente que o Fornecedor ou licenciadores terceirizados são os legítimos  
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fornececedores de quaisquer licenças necessárias para o uso o Produto, não possuindo a Tech Data qualquer responsabilidade 

sobre os mesmos. 

O Comprador declara e garante que não violará os direitos autorais, patentes, marcas comerciais, segredos comerciais ou 

qualquer outro tipo de direitos de propriedade intelectual de terceiros relacionados aos Produtos. 

Registros e Auditoria: O Comprador deverá manter registros completos e fidegninos das atividades realizadas sob este 

Contrato - incluindo os registros relacionados a vendas -  durante sua vigência e pelo prazo de 5 (cinco) após a data do registro, 

ou período maior se exigido pelo Fornecedor aplicável, bem como deverá permitir que a Tech Data realize uma auditoria deste 

registros. 

Reembolsos: O Comprador reembolsará a Tech Data de quaisquer valores que a Tech Data se veja obrigada a devolver ao 

Fornecedor, que a Tech Data esperava receber do Fornecedor, porém teve suas expectativas frustradas por quaisquer motivos. 

Esses valores podem incluem, entre outros, descontos, taxas e fundos de marketing. Para tanto, a Tech Data está autorizada a 

realizar uma compensação com quaisquer valores devidos pr esta ao Comprador. 

Avisos e Comunicações: O Comprador concorda em receber quaisquer comunicações da Tech Data ou do Fornecedor sobre 

os Produtos, bem como deverá notificar a Tech Data, imediatamente e por escrito, no caso de quaisquer alterações no nome, 

endereço e informações sobre o controle ou propriedade do Comprador. 

O Comprador poderá enviar qualquer reclamação ou esclarecimento sobre os Produtos à Tech Data ao nosso escritório, 

localizado na Rua Dr. Rafael de Barros, 209 - 11º andar - São Paulo-SP, 04003-041, Brasil, ou através da página eletrônica ou 

endereço de email em https://www.techdata.com.br/. 

Responsabilidade do Comprador: O Comprador deverá indenizar, defender e manter indene a Tech Data de toda e qualquer 

responsabilidade, perda ou dano (incluindo despesas, custas judiciais e honorários advocatícios) que resulte de qualquer causa 

de pedir baseada em: (i) violação, pelo Comprador, de qualquer garantia, declaração ou obrigação contida neste Contrato; (ii) 

violação, pelo Comprador, de quaisquer obrigações com os Fornecedores, ou violação dos direitos dos Fornecedores; (iii) 

descumprimento das obrigaçõs contidas neste documento ou das leis, regulamentos, decretos ou portarias aplicáveis (incluindo, 

mas não se limitando a, quaisquer Leis de Privacidade e Anticorrupção); (iv) negligência, imprudência, imperícia, ou qualquer 

ação ou omissão de natureza dolosa do Comprador, seus agentes, funcionários ou subcontratados; (v) qualquer pleito contra a 

Tech Data relacionado com projetos, especificações ou instruções dadas pelo Comprador; modificações de qualquer Produto 

por um terceiro (que não seja a Tech Data); ou uso ou venda de Produtos em combinação com outros produtos ou em violação 

das especificações e/ou documentação aplicáveis do Fornecedor; ou (vi) violação ou suposta violação de qualquer propriedade 

intelectual ou direito de terceiros decorrentes da aceitação, posse ou uso dos Produtos pelo Comprador. 

9.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

Totalidade da Obrigações: Este Contrato dispõe sobre a totalidade das obrigações acordadas entre as partes quanto à relação 

que trata este documento, e substitui todas e quaisquer negociações, declarações e/ou acordos anteriores entre as partes sobre 

o mesmo tema, sejam escritos ou verbais. Além disso, a Tech Data não será obrigada a comercializar quaisquer Produtos ao 

Comprador em consequência da celebração deste Contrato. Nenhum outro acordo, declaração ou promessa entre as partes 

tem o poder de modificar estes Termos e Condições, a menos que um documento, por escrito e assinado por ambas as partes, 

expressamente disponha neste sentido. A falta de objeção, por parte da Tech Data, de uma eventual infração do Comprador a 

qualquer condição deste Termos e Condições, não será considerada como uma renúncia das obrigações, presentes ou futuras, 

deste Termos e Condições. Caso qualquer disposição deste Contrato seja considerada proibida, inexequível, ou declarada ou 

considerada ilegal, a incapacidade de implementar tais obrigações não afetará as demais disposições deste Contrato. 

Foro e Legislação Aplicável: Este Contrato será regido, interpretado e aplicado de acordo com as Leis do Brasil. As partes 

elegem o foro da Comarca Cidade de São Paulo-SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes ou relacionada a este 

Contrato, renunciando, expressamente, a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

Força Maior: A Tech Data não será responsável por qualquer inadimplemento das obrigações deste Contrato (incluindo, sem 

limitação, atrasos na entrega) em decorrência de eventos de força maior ou causas fora de seu controle razoável (como, por 

exemplo, desastres naturais, ações ou ou omissões do Comprador, interrupções operacionais, conflitos armados, interferência 

do governo, crises médicas epidêmicas, escassez de produtos ou materiais, greves, atos criminosos ou qualquer outra 

impossibilidade de obter mão de obra, materiais ou Produtos de seus fornecedores regulares). 

Proteção de Dados e Informações Pessoais: O Comprador deverá manter a confidencialidade das informações pessoais 

transferidas ou coletadas de usuários finais ou da Tech Data, nos termos da legislação aplicável, em especial, a Lei de Proteção 

de Dados (Lei nº 13709/2018). Adicionalmente, o Comprador deverá adotar as medidas de segurança necessárias para proteger 

estas informações contra qualquer acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizada, por meios eletrônicos ou físicos. O 

Comprador deverá atualizar seus controles de segurança, periodicamente, conforme exigido pela legislação aplicável e em 

conformidade com as melhores práticas do setor. O Comprador deverá (i) processar e reter informações pessoais com a máxima 

confidencialidade, (ii) proteger essas informações, (iii) fornecer as notificações e avisos de privacidade necessários, e (iv) obter 

todos os consentimentos necessários para coletar e processar os dados pessoais do usuário final, em conformidade com as leis 

de proteção de dados aplicáveis. Caso exigido pela legislação aplicável, o Comprador deverá firmar um contrato de 

processamento de dados ou qualquer outra documentação necessária, assim como deverá realizar uma avaliação de risco de 

privacidade e segurança, em caso de solicitação pela Tech Data. Caso o Comprador venha a ter ciencia ou seja notificado sobre 

uma violação de segurança, qualquer acesso não autorizado, aquisição, uso, perda, destruição, comprometimento, alteração ou 

divulgação de quaisquer dados pessoais processados pelo Comprador nos termos deste Contrato – seja ela efetiva, provável 

ou razoavelmente suspeita -, o Comprador deverá notificar a Tech Data dentro de 24 (vinte e quatro) horas após a descoberta 
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ou notificação da mesma, comprometendo-se a  investigar, mitigar ou, se possível, remediar os efeitos desta violação. Em caso 

de qualquer violação que trata esta cláusula, o Comprador deverá cooperar e fornecer toda assistência razoável solicitada pela 

Tech Data relacionada com quaisquer consultas ou investigações, sejam estas de natureza judicial ou administrativa. 

Todas as informações fornecidas pelo Comprador sob este Contrato serão tratadas como confidenciais pela Tech Data. Desta 

forma, a Tech Data estará obrigada a utilizá-las, exclusivamente, em estrita conformidade com suas obrigações sob este 

Contrato e não as divulgará a terceiros, a menos que expressamente autorizado pelo Comprador ou a pedido de uma autoridade 

competente. A Tech Data deverá tomara as medidas necessárias para manter a confidencialidade das informações do 

Comprador. Estas medidas serão as mesmas que a Tech Data utiliza para proteger suas próprias informações confidenciais, as 

quais deverão atender a padrões comercias mínimos de cuidado. 

Uso de Marcas: O Comprador não poderá usar o nome, logotipos, marcas comerciais ou outros direitos de propriedade 

intelectual da Tech Data sem o consentimento formal da mesma. O Comprador concede à Tech Data o direito de uso seus 

logotipos e marcas registradas, limitado ao seu emprego em materiais de marketing e promocionais relacionados a este Contrato. 

Qualidade das Informações: O Comprador declara e garante que as informações fornecidas à Tech Data, por qualquer meio, 

serão verdadeiras e precisas em todos os aspectos relevantes, bem como que estas possuem todos os elementos necessários 

para que não venham a fazer com a Tech Data incorra em erro. O Comprador reconhece que o bom desempenho das atividades 

por parte da Tech Data, depende da precisão das informações fornecidas pelo Comprador . 

Cessão e Vigência das Obrigações: O Comprador não poderá ceder este Contrato sem o consentimento da Tech Data, que 

deverá ser realizado de forma prévia e por escrito. Estará facultado à Tech Data, sem o consentimento do Comprador, ceder os 

direitos e obrigações oriundos do presente Contrato - incluindo todos seus termos aditivos, anexos e adendos – a seus, 

sucessores, cessionários ou empresas adquirentes de seus ativos, seja no todo ou em parte. Neste caso, todos os direitos e 

obrigações deste serão repassados aos sucessores e cessionários. Todas as obrigações deste Contrato que, por sua natureza, 

se estendam além da sua terminação, incluindo, sem se limitarem, às obrigações de pagamento, sobreviverão à sua rescisão e  

permanecerão válidas para quaisquer sucessores e cessionários. 

Independência entre as Partes: As Partes deverão sempre atuar como contratantes independentes na execução do objeto do 

Contrato,  sendo vedado que se apresentem a terceiros como prepostas ou sócias da outra parte. Cada uma das partes deverá 

arcar integralmente com quaisquer direitos e obrigações resultantes do vínculo empregatício com seus colaboradores, não se 

estabelendo qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade entre seus empregados e a outra parte. Cada uma das partes 

se obriga indenizar e manter isenta  a outra parte de qualquer responsabilidade que possa resultar de qualquer reclamação 

trabalhista proposta pelos seus colaboradores ou ex-colaboradores contra a outra parte. 

Assinaturas Eletrônicas: As partes concordam em utilizar assinaturas eletrônicas e/ou formas de manifestação da vontade 

através do uso de meios "Click & Accept", bem como que estão cientes que quaisquer assinaturas eletrônicas serão válidas, 

eficazes e legalmente oponíveis. Ao aceitar este Contrato em nome de uma empresa ou outra pessoa jurídica, o Comprador 

declara, para todos os fins, que possui todos os poderes necessários para tanto e concorda em adquirir os direitos e obrigações 

parte deste Contrato. 
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Anexo A 

Transações "Tech Data Direct" 

1.  OBJETO 

As partes concordam que poderão atuar sob o modelo Tech Data Direct ("Tech Data Direct") na promoção de transações nas 

quais o Comprador atuará como um intermediário independente da Tech Data, buscando a realização de vendas a clientes finais 

para a Tech Data, em troca do pagamento de uma remuneração específica sobre estas transações ("Margem de Venda"), de 

acordo com os termos e condições aplicáveis no momento desta venda. As atividades realizadas sob o Tech Data Direct serão 

regidas de acordo com as disposições de Agência e Distribuição (“Agência e Distribuição”) parte do Código Civil Brasileiro, 

artigos 710 a 721. 

2.  NÃO-EXCLUSIVIDADE 

A atuação sob este modelo de negócios não implica nenhum tipo de exclusividade entre as Partes, seja quanto a uma 

determinada área geográfica ou em relação a um grupo de potenciais clientes do Comprador. O Comprador poderá ter 

relacionamentos comerciais com terceiros, desde que o Comprador não se apresente em uma oportunidade de negócios com 

Produtos similares fornecidos tanto pela Tech Data como por seus concorrentes. 

3.  RESPONSABILIDADES 

Despesas e Custos: O Comprador será responsável por todos os custos e despesas relacionados às suas atividades sob este 

Contrato de Revendedor, tais como despesas de viagem, acomodação, transporte, refeições etc. Quaisquer desembolsos, 

despesas com o recrutamento de pessoal e/ou investimento realizado pelo Comprador serão de responsabilidade, única e 

exclusiva, do no Comprador. O Comprador, seus sucessores e/ou cessionários renunciam expressamente a realização 

quaisquer de reivindicações contra a Tech Data para a obtenção de qualquer compensação e/ou indenização em virtude dos 

trabalhos realizados sob o Tech Data Direct após o término do relacionamento entre as partes, qualquer que seja o motivo. 

Independência entre as Partes: O Comprador não deverá se apresentar aos clientes, de forma a dar a aparência de que seria 

uma preposta da Tech Data, para fins da celebração ou assinatura de acordos nos quais o Comprador esteja envolvido, bem 

como que reforça sua concordância com as obrigações obrigações que fazem parte do Artigo 10 dos Termos e Condições, no 

sentido de que o relacionamento entre a Tech Data e o Comprador será sempre considerado de contratantes independentes. 

Poderes: O Comprador não deverá, sem a devida autorização, emitir propostas ou cotações, celebrar contratos ou fazer 

qualquer tipo de compromisso, declaração ou garantia a qualquer pessoa, empresa, entidade governamental ou qualquer outro 

tipo de entidade que crie ou possa criar obrigações ou responsabilidades, de qualquer natureza, à Tech Data, seus prestadores 

de serviços e/ou clientes. 

4.  POLÍTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

Atividades das Partes: O Comprador deverá confirmar, junto à Tech Data, todas as informações relacionadas à transação 

(como configuração e disponibilidade do Produto, preços, condições de entrega, pagamento, tributos, etc.) antes do envio de 

uma proposta ou cotação para os usuários finais. O Comprador não deverá fornecer informações aos usuários finais que não 

estejam em total conformidade com as políticas de comercialização da Tech Data. O Comprador será responsável por quaisquer 

violações às condições de comercialização apresentadas pela Tech Data. Para que não haja qualquer dúvida, fica estabelecido 

que o Comprador está livre para tornar pública a sua Margem de Vendas (conforme definida na cláusula 5 deste Anexo A) com 

o usuário final. 

Aceitação dos Termos e Condições de Venda: O Comprador concorda em obter a aceitação do usuário final dos Termos e 

Condições e/ou cotação da Tech Data antes da conclusão da venda e/ou a entrega dos Produtos. A Tech Data somente aceitará 

um pedido realizado por um usuário final caso a proposta comercial ou cotação do Comprador esteja de acordo com as 

condições acima mencionadas, e for devidamente aprovada e aceita pelos representantes legais do usuário final. 

Alterações da Proposta: Quaisquer alterações nos preços e/ou outras condições de venda deverão ser adotadas pelo 

Comprador, imediatamente, após notificação por escrito fornecida por parte da Tech Data. Tais alterações não se aplicarão a 

propostas ou cotações encaminhadas ao usuário final, antes do envio da notitificação por parte da Tech Data, que ainda se 

encontrem válidas, exceto nos casos de alterações substanciais nas condições de comercialização dos Produtos que são objeto 

da transação em questão. 

Programas dos Fornecedores: O Comprador deverá estar devidamente inscrito e cumprir integralmente com o programa de 

parceiros do Fornecedor em questão para que lhe seja permitido adquirir e/ou revender produtos para usuários finais. O 

Comprador informará imediatamente a Tech Data sobre quaisquer alterações em seu relacionamento com o Fornecedor. 

5.  REMUNERAÇÃO DO COMPRADOR 

Margem de Vendas: A Tech Data pagará ao Comprador uma Margem de Vendas pela intermediação direta e efetiva dos 

Produtos vendidos pela Tech Data aos usuários finais. A Margem de Vendas será calculada com base no preço dos Produtos 

que fazem parte dessa transação, excluindo quaisquer tributos incidentes sobre os Produtos. A Tech Data e o Comprador 

negociarão livremente a Margem de Vendas relacionada à transação. A Margem de Vendas acordada entre as partes será 

sempre documentada por escrito. 
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Pagamento: A Tech Data pagará a Margem de Vendas ao Comprador em até 10 (dez) dias após o pagamento integral do 

pedido pelo usuário final. O Comprador não terá direito ao recebimento de qualquer Margem de Venda nos casos em que (i) a 

Tech Data recusar um pedido feito pelo usuário final; (ii) o usuário final cancelar o seu pedido, por qualquer motivo, ou (iii) o 

usuário final tornar-se inadimplente, no todo ou em parte, de qualquer pagamento devido à Tech Data. 


