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Condições Gerais para Fornecimentos e Serviços 
Aplicáveis em todas as Transações com Clientes Empresariais 

Abril 2017 

1. Âmbito destas condições gerais: 

1.1. As presentes Condições Gerais de Fornecimentos e Serviços (“Condições Gerais”) regerão os direitos e obrigações 
relativos ao fornecimento de artigos (ex.: produtos, dispositivos, sistemas globais; os “Fornecimentos”) e serviços (ex.: 
instalação, montagem, calibração, reparação; os “Serviços”) pela Rohde & Schwarz Portugal, Lda (“RSPT”) a Clientes 
Empresariais e/ou entidades jurídicas de direito público (o “Cliente”). As presentes Condições Gerais fazem parte 

integrante do contrato gerado pela aceitação/confirmação pela RSPT da encomenda promovida pelo Cliente. Caso haja 
qualquer divergência entre as disposições constantes da aceitação/confirmação da encomenda e estas Condições 
Gerais, as disposições constantes da aceitação/confirmação da encomenda prevalecerão. As presentes Condições 
Gerais prevalecerão sobre quaisquer termos contratuais apresentados ou propostos pelo Cliente, os quais serão 
considerados excluídos e não se aplicarão, ainda que a RSPT não se oponha explicitamente aos mesmos. 

1.2. Todos os documentos (ex.: ilustrações, desenhos, pesos, especificações de prestação em brochuras, estimativas de 
custo, fichas de dados, etc.) apresentados ou entregues pela RSPT ao Cliente não constituem quaisquer garantias 
prestadas por esta, mas apenas descrições da sua prestação. A RSPT reserva-se o direito de fazer quaisquer 
alterações devidas e/ou justificadas por avanços técnicos, mesmo após confirmação da encomenda. 

1.3. Salvo consentimento prévio e por escrito da RSPT, o Cliente não terá o direito de reproduzir, copiar, disponibilizar a 
terceiros ou revelar por qualquer outra forma os documentos acima mencionados na Cláusula 1.3, nem de os usar de 
qualquer forma que conflitue com os interesses da RSPT. Se a encomenda não for feita junto da RSPT e desde que 
esta os solicite ao Cliente, os documentos serão devolvidos à RSPT sem atrasos injustificados. Sem prejuízo do 
disposto na última parte desta Cláusula, a presente Cláusula aplicar-se-á, da mesma forma, aos documentos do Cliente 
fornecidos à RSPT. Os documentos fornecidos à RSPT podem, contudo, ser disponibilizados aos terceiros que a RSPT 
tenha subcontratado para efeitos de prestação de quaisquer Fornecimentos e/ou Serviços. 

2. Preços: 

2.1. Os preços dos produtos objeto de Fornecimento (para a prestação de Serviços aplicar-se-á o disposto na Cláusula 8ª) 
são CIP (INCOTERMS 2010, Publicação ICC, Secção 715 ED) para o local de destino indicado na proposta formulada 
pela RSPT ou acordado entre as Partes, salvo se outra especificação resultar das presentes Condições Gerais. 

ı Os referidos Preços são fixados em Euros (€), a que acrescerá o valor do IVA, se aplicável, à taxa legal em vigor. 
Acrescem ainda aos Preços todos e quaisquer impostos, tarifas alfandegárias ou encargos, bem como taxas consulares 
ou de legalização eventualmente cobradas ao abrigo de qualquer legislação aplicável, ainda que diferente da legislação 
aplicável às presentes Condições Gerais nos termos da Cláusula 13.1. Os referidos preços incluem a embalagem 
normal dos produtos objeto de Fornecimento. Quaisquer custos ou encargos resultantes da embalagem de antenas, 
emissores, instalações e sistemas, bem como de embalagens especiais pedidas pelo Cliente, serão cobradas em 
separado. 

2.2. Os Preços englobam os custos para a RSPT no momento da celebração do contrato. Se algum custo se alterar em 
momento anterior ao do dia de fornecimento / prestação do serviço, a RSPT reserva-se o direito de ajustar os preços 
em conformidade, desde que o Fornecimento e/ou a prestação do Serviço venham a ser promovidos, conforme 
acordado, mais de quatro (4) meses após a celebração do contrato. 

3. Reserva de Propriedade: 

3.1. A propriedade dos artigos fornecidos (“Bens Reservados”) fica reservada a favor da RSPT até que todos os créditos 

e cobranças da RSPT sobre o Cliente ao abrigo da relação comercial (incluindo quaisquer cobranças de conta corrente) 
se mostrem devidamente regularizados, nos termos do artigo 409º do Código Civil. Em conformidade, o Cliente não 
poderá revender a terceiros os Bens Reservados, isoladamente ou integrados num qualquer artigo composto, antes de 
proceder à integral liquidação do respetivo preço. 

3.2. Caso os Bens Reservados venham a ser integrados num outro artigo ou um qualquer outro artigo venha a ser integrado 
nos Bens Reservados, a RSPT adquirirá, imediata e automaticamente, a cotitularidade do novo artigo composto numa 
base proporcional, i.e. pelo valor que os Bens Reservados (valor final da fatura incluindo IVA) têm no valor do artigo 
composto no momento da integração. Quaisquer custos suportados pela RSPT relativamente ao exercício dos seus 
direitos de cotitularidade serão suportados pelo Cliente.  

3.3. O Cliente informará a RSPT, sem atrasos injustificados, de quaisquer apreensões, arrestos ou quaisquer atos de 
terceiros suscetíveis de contender com o direito de propriedade da RSPT sobre os Bens Reservados e/ou sobre a 
cotitularidade desta sobre os artigos compostos acima referidos. Se o terceiro não reembolsar a RSPT pelos custos 
judiciais ou extrajudiciais suportados por esta neste âmbito, o Cliente ficará responsável pelos mesmos. 

3.4. A RSPT terá o direito de resolver o contrato e retomar os Bens Reservados se o Cliente violar quaisquer obrigações 
assumidas perante a RSPT, especialmente em caso de incumprimento da obrigação de pagamento do respetivo preço. 
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Em tal caso, o Cliente fica obrigado a proceder à devolução à RSPT dos Bens Reservados, no prazo máximo de 8 (oito) 
dias a contar do momento em que verifique a cessação do contrato. 

3.5. Se os Fornecimentos e/ou Serviços tiverem por objeto software, o Cliente não adquirirá, em caso algum, a propriedade 

sobre o mesmo, sem prejuízo dos direitos especificados na Cláusula 9ª. 

4. Condições de pagamento: 

4.1. Todos os pagamentos serão feitos à RSPT num prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data de 
emissão da correspondente fatura, sem quaisquer deduções. 

4.2. Para encomendas de montante total global superior a €50.000,00 (cinquenta mil euros) líquidos, será feito um 
pagamento adiantado de 30% (trinta por cento) do valor do preço, acrescido do valor do IVA, se aplicável, à taxa legal 
em vigor. A RSPT não será obrigada a pagar quaisquer juros sobre o valor do pagamento adiantado. 

4.3. A RSPT reserva-se, em qualquer caso, o direito de exigir garantias de pagamento e/ou pagamentos adiantados. 

4.4. O Cliente pode promover a compensação de créditos que eventualmente detenha sobre a RSPT, na medida em que o 
seu crédito não haja sido contestado por aquela e/ou seja judicialmente exigível. O Cliente apenas poderá exercer o 
direito de retenção sobre os bens fornecidos nos casos expressamente previstos na Lei. 

4.5. Se o Cliente se atrasar no pagamento de quaisquer quantias devidas à RSPT, aquele pagará a esta juros de mora 
calculados à taxa supletiva legal para os créditos de natureza comercial, acrescidos da sobretaxa máxima permitida 
por Lei. 

4.6. Todos os descontos acordados sobre os preços indicados no contrato e todas as deduções acordadas são concedidos 
no pressuposto de que o Cliente cumprirá, pontual e integralmente, as obrigações que para si emergem do contrato. 
Em conformidade, o Cliente perderá, automática e imediatamente, o direito a tais descontos ou deduções, em caso de 
incumprimento de quaisquer obrigações assumidas perante a RSPT. 

4.7. O local de pagamento será a sede comercial da RSPT. 

5. Prazo de Fornecimento e/ou de prestação dos Serviços: 

5.1. O cumprimento pela RSPT dos prazos de Fornecimento e/ou de prestação dos Serviços pressupõe que todas as 
obrigações do Cliente sejam pontual, integral e tempestivamente cumpridas, designadamente (i) que todos os 
documentos, aprovações e elementos a serem fornecidos pelo Cliente à RSPT sejam por esta recebidos 
atempadamente, (ii) que todo o planeamento seja clarificado e aprovado atempadamente, e (iii) que os artigos e 
serviços a serem providenciados pelo Cliente ao abrigo da Cláusula 8ª estejam disponíveis e que sejam cumpridas 
todas as outras obrigações necessárias para que o Fornecimento e/ou os Serviços sejam prestados pela RSPT 
adequada e atempadamente. Se tais requisitos não forem atempadamente cumpridos, os prazos de Fornecimento e/ou 
de prestação dos Serviços serão prorrogados em conformidade, acrescidos de um período de carência razoável. 

5.2. Caso as obrigações da RSPT ao abrigo do INCOTERM aplicável sejam cumpridas, os prazos de Fornecimento e/ou de 
prestação dos Serviços considerar-se-ão cumpridos por aquela. 

5.3. Caso a prestação dos Fornecimentos e/ou Serviços seja atrasada por motivo imputável ao Cliente, os respetivos prazos 
considerar-se-ão em qualquer caso cumpridos, após notificação pela RSPT ao Cliente da disponibilidade de entrega 
dos produtos a serem fornecidos e/ou da prestação do serviço, dentro do prazo acordado. 

5.4. Caso o incumprimento do prazo de Fornecimento e/ou da prestação dos Serviços se fique a dever a motivos de força 
maior (designadamente, mas sem limitar, mobilização, guerra, motim ou acontecimentos similares, greve, bloqueio ou 
a ocorrência de outros acontecimentos imprevistos), o referido prazo será prorrogado em conformidade, acrescido de 
um período de carência razoável. Os eventos de força maior incluirão ainda (i) quaisquer atos a serem praticados por 
entidades jurídicas de direito público, nomeadamente, mas sem limitar, a recusa de aprovação exigida por parte dos 
órgãos competentes apesar da apresentação adequada do respetivo pedido, imposição de embargo, restrições de 
transporte e/ou de consumo energético, bem como (ii) a carência generalizada de matérias-primas e/ou de 
abastecimentos comuns e, bem assim, (iii) outros motivos fora do controlo da RSPT, como o não fornecimento ou o 
atraso no fornecimento por parte dos fornecedores da RSPT. Caso um evento de força maior venha a durar por mais 
de 6 (seis), qualquer das partes terá o direito de resolver o contrato com tal fundamento. 

5.5. Se a entrega dos produtos a serem fornecidos ou a prestação dos serviços for atrasada a pedido do Cliente (ou por 
qualquer outro motivo imputável ao Cliente), a RSPT poderá cobrar ao Cliente custos de armazenamento equivalentes 
a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do montante da fatura por cada mês ou fração, com início no primeiro dia após 
notificação pela RSPT ao Cliente da disponibilidade de entrega dos produtos a serem fornecidos e/ou da prestação do 
serviço. O valor máximo dos custos de armazenamento, a serem debitados ao Cliente nos termos da presente Cláusula, 
é limitado a um montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da fatura. 

6. Fornecimento / aceitação: 

6.1. Se a respetiva aceitação tiver sido acordada entre as Partes, os Fornecimentos e/ou Serviços contratados deverão ser 
aceites/recebidos pelo Cliente, ainda que apresentem defeitos menores. 

6.2. Os Fornecimentos antecipados e/ou parciais serão admissíveis se e na medida em que o Cliente os considere 
razoáveis.  

6.3. Se a aceitação for acordada e a RSPT exigir a aceitação dos Fornecimentos e/ou Serviços contratados e prestados, o 
Cliente promoverá tal aceitação sem atrasos injustificados, mas nunca após decorrido um prazo de 2 (duas) semanas 
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a contar de […]. Se o Cliente não promover atempadamente a aceitação ou recusar a aceitação sem justificação, a 
aceitação será considerada realizada. A aceitação também será considerada realizada se as Fornecimentos – conforme 
aplicável após conclusão de um período experimental acordado – tiverem sido utilizadas.  

7. Transferência de risco: 

ı O risco passará para o Cliente:  

7.1. para Fornecimentos (parciais) sem Serviços, nos termos do INCOTERM aplicável; 

7.2. para Fornecimentos (parciais) com Serviços, no dia em que o Cliente colocar os produtos objeto de Fornecimento em 
funcionamento. Caso tenha sido acordada uma utilização experimental dos produtos objeto de Fornecimento, o risco 
passará para o Cliente imediatamente após o termo do período de utilização experimental sem defeitos dos referidos 
produtos. Caso, porém, a utilização experimental ou a colocação em funcionamento dos produtos fornecidos não se 
realize sem atrasos injustificados após a respetiva instalação ou montagem, o risco passará para o Cliente no momento 
daquela instalação ou montagem para funcionamento; 

7.3. para as situações em que o envio ou fornecimento de produtos ou o início da prestação dos serviços acordados se 
atrase a pedido do Cliente ou por facto a si imputável, no dia em que a RSPT haja comunicado ao Cliente a sua 
disponibilidade para proceder ao envio e fornecimento dos produtos ou para proceder à prestação dos serviços. A 
RSPT está disposta, contudo, a assumir aquele risco a pedido e a expensas do Cliente. 

8. Serviços: 

8.1. No que respeita à faturação dos Serviços, aplicar-se-á a Lista de Preços de Serviços da RSPT em vigor em cada 
momento. Além disso, as Condições de Serviços Suplementares RSPT dos Centros de Serviço RSPT e no local do 
Cliente em vigor em cada momento, aplicar-se-ão com prioridade.  

8.2. As estimativas de preço fornecidas pela RSPT não são vinculativas e serão promovidas em documento autónomo. 
Salvo acordo expresso em contrário, os custos de elaboração das estimativas de preço estão incluídos no preço do 
Serviço contratado, sendo contudo cobrados em separado se não vier a ser formulada qualquer encomenda de Serviços 
por parte do Cliente. 

8.3. Antes do início da prestação de Serviços, os artigos a serem fornecidos para o efeito pelo Cliente têm de estar 
plenamente disponíveis no local acordado, incluindo as peças acessórias e, se estiverem envolvidos produtos de 
terceiro, as instruções de funcionamento, descrições e listas de peças. O envio e devolução correrão por conta e risco 
do Cliente. Todos os trabalhos preparatórios a serem realizados pelo Cliente e que se mostrem necessários à correta 
prestação dos serviços terão de estar concluídos antes do início da instalação, de modo a que os Serviços possam ser 
realizados sem interrupção imediatamente após a chegada do pessoal designado pela RSPT.  

8.4. Todo o pessoal de apoio, trabalhos acessórios fora do âmbito de atuação da RSPT, artigos e consumíveis, energia, 
água, ligações e linhas de abastecimento, equipamento de proteção e dispositivos de proteção e instalações adequadas 
(incluindo as destinadas ao armazenamento de material) devem ser garantidos e disponibilizados, com a qualidade e 
adequação necessárias, pelo Cliente, atempadamente e a expensas suas. As autorizações oficiais, incluindo para a 
permanência de pessoas, devem também ser obtidas pelo Cliente atempadamente e a expensas suas, devendo este 
comunicar à RSPT quaisquer regulamentações de prevenção de acidentes específicas do local da prestação de 
serviços que devam ser por aquela respeitadas. 

8.5. Antes do início da prestação dos Serviços, o Cliente deve fornecer à RSPT, sem que esta tenha de solicitar, toda a 
informação necessária sobre a posição de linhas ocultas e os dados estruturais necessários. 

8.6. A RSPT terá liberdade para decidir onde serão prestados os Serviços, caso os Serviços possam ser prestados em 
locais distintos.  

8.7. Caso a prestação dos Serviços seja atrasada por circunstâncias não imputáveis à RSPT, designadamente relacionadas 
ou verificadas com ou no local de construção ou no local da prestação, o Cliente reembolsará RSPT de todos os custos 
daí resultantes, incluindo os custos decorrentes do tempo de espera e de deslocações adicionais do pessoal destacado 
para a prestação dos Serviços que se venham a mostrar necessárias. 

9. Software: 

9.1. A RSPT concede ao Cliente uma licença não-exclusiva e intransmissível de utilização dos programas informáticos 
contratados e da respetiva documentação de suporte (os programas informáticos e a respetiva documentação suporte 
são designados em conjunto por “Software”), sendo condicionada à exclusiva utilização do Software para o 
funcionamento do hardware pretendido ou fornecido para o efeito (“Licença”). A Licença é limitada ao período temporal 

acordado entre as Partes. Caso não tenha sido acordado um qualquer limite temporal, a Licença considerar-se-á 
concedida por período de tempo ilimitado. O Cliente não poderá, em caso algum, traduzir, alugar, emprestar, 
sublicenciar, distribuir ou reproduzir em público o Software, bem como autorizar ou permitir a sua utilização por terceiros 
on line fora da sua empresa. O Cliente não poderá, ainda e em caso algum, reproduzir o Software, salvo se tal 
reprodução for necessária para o funcionamento do hardware pretendido ou fornecido para o efeito ou para a produção 
de uma única cópia de segurança. Salvo se expressamente autorizado pela RSPT, o Cliente não poderá, em caso 
algum, modificar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa no Software, no todo ou em parte, e, bem assim, 
tentar obter, sob qualquer forma, o respetivo código-fonte. 

9.2. A Licença não inclui quaisquer direitos de desenvolvimento específicos relativos ao Software que não sejam 
considerados pela RSPT como fazendo parte integrante do Software. A RSPT não está obrigada a prestar serviços de 
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manutenção corretiva e/ou evolutiva em relação ao Software ou a fornecer quaisquer upgrades ou novas versões do 
mesmo. 

9.3. Com prejuízo do disposto no número 9.1 supra, a RSPT concede ao Cliente o direito, que pode ser revogado por 

motivos atendíveis e por mera declaração escrita, de sublicenciar a terceiros o direito de utilização do Software, 
condicionado à verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: (i) O terceiro sublicenciado apenas poderá utilizar 
o Software em conjunto com o hardware que o Cliente adquiriu com o Software à RSPT ou a que se destina o Software 
da RSPT; (ii) O Cliente deverá celebrar com o terceiro sublicenciado um acordo de sublicença, no qual este último 
assumirá as obrigações e restrições previstas nos números anteriores. Uma cópia deste acordo deverá ser remetida 
sem atrasos injustificados à RSPT. 

9.4. O Software será fornecido unicamente em formato legível por computador (código objeto), sem código-fonte e sem 
documentação relativa ao código-fonte.  

9.5. O Software e todos os direitos de propriedade intelectual relacionados com o mesmo são, e continuarão a ser, 
propriedade da RSPT. O Cliente ou os seus utilizadores autorizados não adquirirem quaisquer direitos de propriedade 
intelectual sobre o Software por meio da Licença. 

9.6. Caso, relativamente ao Software, a RSPT apenas seja titular de um direito de utilização derivado e o Software não seja 
um software de código aberto (software de terceiros), as condições de utilização acordadas entre a RSPT e o seu 
licenciante aplicar-se-ão diretamente à Licença e prevalecerão, em caso de divergência, sobre o disposto na presente 
Cláusula. Se, e na medida em que, for fornecido ao Cliente software de código aberto, as condições de utilização de 
tal software de código aberto aplicar-se-ão diretamente à Licença e prevalecerão, em caso de divergência, sobre o 
disposto na presente Cláusula. Caso as condições de utilização do software de código aberto exijam a revelação do 
respetivo código-fonte, a RSPT fornecerá o código-fonte ao Cliente se este o solicitar. A RSPT disponibilizará ao Cliente 
as condições de utilização acima referidas. 

10. Responsabilidade por defeitos materiais: 

10.1. Caso os produtos objeto de Fornecimento e/ou os Serviços prestados apresentem um defeito material existente no 
momento da transferência de risco nos termos da Cláusula 7ª supra, e caso tais defeitos se manifestem num prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar da data de fornecimento ao abrigo das Cláusulas 2.1 e 5.2 ou da aceitação ao 
abrigo da Cláusula 6, a RSPT procederá, a seu exclusivo critério e sem custos para o Cliente, à reparação ou 
substituição dos produtos objeto de Fornecimento e/ou à correção dos Serviços defeituosos ("Prestação 
Subsequente"), consoante o caso. 

10.2. Os defeitos materiais identificados deverão ser denunciados pelo Cliente, de forma detalhada e por escrito, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a contar do seu conhecimento e, em qualquer caso, dentro do prazo máximo de 6 (seis) 
meses referido no número anterior. 

10.3. Caso não se verifique a existência de qualquer defeito material, a RSPT ficará constituída no direito de exigir do Cliente 
o reembolso de quaisquer despesas ou encargos por si suportados. 

10.4. A Prestação Subsequente deverá ser promovida pela RSPT num prazo razoável. Caso a Prestação Subsequente não 
sane o defeito verificado, e sendo este passível de sanação, o Cliente poderá interpelar a RSPT para que promova, 
num prazo máximo de […] dias, uma nova Prestação Subsequente. Caso a nova Prestação Subsequente não sane o 
defeito verificado, o Cliente poderá resolver o contrato ou, em alternativa, exigir da RSPT a redução do preço contratado 
em conformidade, sem prejuízo do disposto na Cláusula 12ª. 

10.5. Fica excluída a responsabilidade da RSPT nas seguintes situações: 

10.5.1. Quando o vício identificado na qualidade dos produtos Fornecidos ou dos Serviços prestados não seja 
significativo e/ou não impeça a realização do fim a que se destinam; 

10.5.2. Em caso de dano ocorrido após a transferência de risco (ex.: na sequência de manuseamento incorreto ou 
negligente, pressão excessiva, local de instalação desadequado, Etc.) ou em caso de desgaste normal dos produtos 
fornecidos; 

10.5.3. Em caso de dano resultante, após a transferência de risco, de influências externas (ex.: químicas, 
eletroquímicas, elétricas ou atmosféricas) que não estejam previstas no contrato;  

10.5.4. Quando o defeito material seja causado (i) por utilização dos produtos objeto de Fornecimento não prevista 
pela RSPT, ou (ii) em caso de modificação ou reparação pelo Cliente ou por terceiros daqueles produtos ou do objeto 
dos Serviços, bem como (iii) em caso de utilização dos referidos produtos com produtos não fornecidos pela RSPT. 

10.6. As despesas necessárias à realização da Prestação Subsequente, designadamente os custos de transporte, viagens, 
mão-de-obra e material, serão suportados pela RSPT, apenas e só, caso os produtos Fornecidos não tenham sido 
deslocados, contrariamente ao fim a que se destinam, para local distinto do local de fornecimento. Se os produtos 
Fornecidos, de acordo com o fim a que se destinam, tiverem sido deslocados para um local que não o local de 
fornecimento, a RSPT será apenas responsável pelas despesas que teriam sido suportadas se o Cliente não tivesse 
deslocado os produtos, sendo que quaisquer custos adicionais da Prestação Subsequente decorrentes dessa 
transferência serão suportados pelo Cliente.  

10.7. Software: 

ı Relativamente ao Software, apenas serão considerados defeitos materiais os desvios reproduzíveis das respetivas 
especificações, se e na medida em que sejam demonstrados e provados pelo Cliente. Os referidos desvios 
reproduzíveis não serão, todavia, considerados como efeitos materiais se não se manifestarem na última versão do 
Software fornecido ao Cliente e, bem assim, se os mesmos se ficarem a dever a qualquer das seguintes circunstâncias: 
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(i) incompatibilidade do Software com o ambiente de processamento de dados usado pelo Cliente; (ii) utilização do 
Software com software fornecido por terceiros, salvo se tal possibilidade se encontrar expressamente prevista na 
documentação da RSPT ou tiver sido previamente autorizada, por escrito, por esta; (iii) manutenção incorreta do 
Software pelo Cliente ou terceiros. 

10.8. Calibrações: 

ı A Calibração consiste em apurar a ligação entre os valores exibidos num instrumento de medição ou sistema de 
medição e os valores correspondentes – especificados por normas – de uma variável mensurável em certas condições. 
O âmbito das medições é determinado pelos dados técnicos e/ou descrição do produto correspondente. Dependendo 
da instrução específica, os valores medidos serão documentados num relatório de teste e confirmados como corretos 
no momento da medição. O Cliente terá o direito a ficar satisfeito com a prestação adequada da calibração. O Cliente 
não pode fazer mais reclamações com base em defeitos.  

10.9. Quaisquer reclamações apresentadas pelo Cliente relativamente a defeitos materiais, que não se encontrem previstas 
na presente Cláusula, não serão atendíveis. 

11. Violação de direitos de propriedade industrial:  

11.1. Por referência ao país do local de fornecimento, a RSPT obriga-se a prestar os Fornecimentos e/ou Serviços sem violar 
direitos de propriedade industrial de terceiros (“Direitos de Propriedade Industrial”). Caso, porém, um terceiro 

apresente junto do Cliente uma reclamação devidamente fundamentada, a respeito da utilização dos produtos objeto 
de Fornecimento ou dos Serviços prestados pela RSPT, esta será responsável perante o Cliente, pelo prazo máximo 
de 6 (seis) meses indicado na Cláusula 10.1, nos seguintes termos: 

11.1.1. A RSPT irá, de acordo com o seu exclusivo critério e a expensas suas, obter licença de exploração dos 
Direitos de Propriedade Industrial em causa ou modificar e/ou substituir os produtos de forma a evitar a violação dos 
referidos Direitos de Propriedade Industrial. 

11.1.2. Se tal não se mostrar possível para a RSPT em condições razoáveis, o Cliente poderá resolver o contrato ou, 
em alternativa, exigir da RSPT a redução do preço contratado em conformidade, sem prejuízo do disposto na Cláusula 
12ª. 

11.1.3. O disposto nos números anterior apenas será aplicável no pressuposto (i) de o Cliente ter informado a RSPT, 
por escrito e sem atrasos injustificados, de quaisquer reclamações de terceiros, (ii) de o Cliente não ter reconhecido 
junto daqueles terceiros qualquer violação dos Direitos de Propriedade Industrial em causa e, bem assim, (iii) de não 
ter sido afetado o direito da RSPT a adotar quaisquer medidas que permitam defender a sua posição ou encetar 
negociações com vista à resolução extrajudicial do litígio. Caso o Cliente decida cessar a utilização dos produtos 
Fornecidos com base na reclamação recebida de terceiro, o Cliente obriga-se a comunicar a este, por escrito, que a 
cessação da utilização daqueles produtos não constitui um reconhecimento da violação dos Direitos de Propriedade 
Industrial. 

11.2. A RSPT não assumirá qualquer responsabilidade por conta da violação de Direitos de Propriedade Industrial imputável 
ao Cliente. 

11.3. A RSPT também não assumirá qualquer responsabilidade por conta da violação de Direitos de Propriedade Industrial 
decorrente (i) de requisitos específicos solicitados pelo Cliente, (ii) de utilização dos produtos objeto de Fornecimento 
não prevista pela RSPT, (iii) de modificação ou reparação pelo Cliente ou por terceiros daqueles produtos, bem como 
(iv) de utilização dos referidos produtos com produtos não fornecidos pela RSPT. 

11.4. Quaisquer reclamações apresentadas pelo Cliente relativamente a Direitos de Propriedade Industrial, que não se 
encontrem previstas na presente Cláusula, não serão atendíveis. 

12. Responsabilidade: 

12.1. A RSPT será responsável, nos termos legais, pelos danos causados ao Cliente com dolo ou negligência grosseira (no 
caso de danos corporais, também é abrangida a negligência simples), bem como pelo cumprimento das garantias 
prestadas por escrito. 

12.2. Em todos restantes casos, a responsabilidade da RSPT para com o Cliente é limitada a um montante total global 
correspondente a 15% (quinze por cento) do preço contratado. 

12.3. Sem prejuízo do disposto no número 12.1, a RSPT não será responsável, em caso algum, por quaisquer perdas 
financeiras, danos emergentes, lucros cessantes, encargos ou despesas, perda de produção, interrupção de atividade, 
danos reclamados por terceiros, perda de utilização, encargos com financiamentos, juros perdidos e perda de dados, 
informação e programas em resultado de erro ou defeito verificado no Software. 

12.4. As limitações e exclusões de responsabilidade por danos ao abrigo desta Cláusula aplicar-se-ão independentemente 
de tal responsabilidade ser baseada na violação contratual, responsabilidade extracontratual, responsabilidade objetiva, 
violação de garantias ou qualquer outra base jurídica. 

12.5. Quaisquer outras responsabilidades da RSPT, que não se encontrem previstas na presente Cláusula, considerar-se-
ão excluídas. 

13. Lei aplicável / local de jurisdição: 

13.1. A relação contratual estabelecida entre a RSPT e o Cliente será regida, exclusivamente, pela Lei Portuguesa. A 
aplicação da Convenção da ONU sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) será excluída. 
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13.2. Exceto se o contrário resultar de norma imperativa, os tribunais da comarca de Lisboa terão jurisdição exclusiva sobre 
quaisquer litígios resultantes direta ou indiretamente da relação contratual estabelecida entre a RSPT e o Cliente. 

14. Validade do contrato: 

14.1. Na eventualidade de qualquer Cláusula do presente Contrato ser declarada inválida ou ineficaz, todas as demais 
permanecerão válidas, quando o fim prosseguido entre as Partes permita supor que eles o teriam querido, se tivessem 
previsto a invalidade, sem que da eventual invalidade possa resultar para qualquer das Partes uma obrigação de 
indemnização por responsabilidade pré-contratual. 

14.2. Toda e qualquer alteração ou aditamento ao presente Contrato apenas será válida se efetuada por escrito assinado 
pelas Partes. 

14.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 1.1, o presente Contrato contém a totalidade do acordo estabelecido entre as 
Partes e sobrepõe- a toda e qualquer anterior negociação, correspondência, compromisso, entendimento entre as 
mesmas, relativamente ao mesmo objeto.  

 

AS PRESENTES CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTOS E SERVIÇOS NÃO SE SOBREPÕEM ÀS CONDIÇÕES 
COMERCIAIS PREVIAMENTE ACORDADAS ENTRE AS PARTES. 

O CLIENTE APENAS DEVERÁ ASSINAR O PRESENTE DOCUMENTO DEPOIS DE SE CONSIDERAR INTEGRALMENTE 
ESCLARECIDO E INFORMADO RELATIVAMENTE AO TEOR DO MESMO. 

COM A ASSINATURA DAS PRESENTES CONDIÇÕES GERAIS, O CLIENTE RECONHECE EXPRESSA E 
INEQUIVOCAMENTE QUE AS MESMAS LHES FORAM COMUNICADAS E EXPLICADAS COM A ANTECEDÊNCIA E 
PELO MODO NECESSÁRIO, PELO QUE TÊM DO CONTRATO UM CONHECIMENTO COMPLETO E EFETIVO. 


