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A COMPRA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DO 
VENDEDOR ESTÁ EXPRESSAMENTE CONDICIONADA 
E SUJEITA À CONCORDÂNCIA DO VENDEDOR COM 
TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES AQUI 
ESTABELECIDOS. A ACEITAÇÃO DO VENDEDOR, 
CONFORME DESCRITA A SEGUIR, CONSTITUIRÁ 

ESSA CONCORDÂNCIA. 

 1. FORMAÇÃO DO CONTRATO. Equinix, Inc. ou sua 
subsidiária ou afiliada indicada na ordem de compra em 
anexo (“Equinix”) dispõe-se a adquirir da pessoa 
indicada na ordem de compra em anexo (“Vendedor”) os 
produtos e/ou serviços descritos na ordem de compra em 
anexo (coletivamente, “Produtos” e/ou “Serviços”), 
estando a transação sujeita a estes Termos e Condições 
Padrão de Compra. A aceitação desta oferta deve ser 
feita em seus termos exatos. Estes Termos e Condições 

Padrão de Compra, juntamente com as informações 
contidas na ordem de compra em anexo, bem como 
qualquer tomada de preços, cotação, especificações ou 
proposta do Vendedor acordada pela Equinix 
(individualmente, uma “Proposta”) serão coletivamente 
designados aqui como “P.O.”. Para evitar dúvidas, o 
termo “Proposta” excluirá quaisquer termos e condições 
de negócios do Vendedor e termos legais estabelecidos 
ou referidos na tomada de preços, cotação, 
especificações ou proposta do Vendedor. Em caso de 

conflito entre estes Termos e Condições Padrão de 
Compra e as informações contidas nesta P.O. e/ou a 
Proposta, tal conflito será resolvido de acordo com a 
seguinte ordem de prioridade: (a) as informações contidas 
nesta P.O., (b) estes Termos e Condições Padrão de 
Compra, e (c) a Proposta. O início do (i) cumprimento 
desta P.O. e/ou do (ii) fornecimento de Produtos e/ou 
Serviços pelo Vendedor constituirá sua aceitação de 
todos os termos e condições desta P.O. Esta P.O. poderá 
ser substituída por um contrato por escrito firmado entre 
a Equinix e o Vendedor referente ao assunto desta P.O. 

(o “Contrato”). Caso haja inconsistência entre estes 
Termos e Condições Padrão de Compra e os termos e 
condições contidos em tal Contrato, os termos e 
condições contidos no Contrato prevalecerão. A menos 
que um contrato separado por escrito relativo ao objeto 
desta P.O. seja firmado entre as partes, esta P.O. 
constituirá a totalidade do acordo e entendimento entre as 
partes com respeito ao objeto desta P.O., substituindo 
todas as tratativas anteriores, orais ou por escrito, a ela 
relacionadas, e não deverá ser modificada ou interpretada 

por referência a qualquer evento anterior de negociação, 
prática usual de comércio ou curso de desempenho. 

2. PREÇOS. Os preços de todos os Produtos e/ou 
Serviços são os indicados nesta P.O. (“Preços”) e não 
poderão ser alterados sem o consentimento prévio por 
escrito da Equinix. Sujeitos à Seção 3, os Preços 
constituirão a remuneração integral pelo fornecimento dos 
Produtos e/ou Serviços e nenhum encargo ou taxa 
adicional será acrescentado sem o consentimento prévio 
por escrito da Equinix. O Vendedor garante que quaisquer 

preços, taxas, descontos e abatimentos nos Produtos 

e/ou Serviços não são menos favoráveis do que o menor 
preço atualmente praticado com qualquer outro cliente do 
Vendedor para os mesmos Produtos e/ou Serviços ou 
similares em quantidades iguais ou menores. O Vendedor 
concorda em reduzir os preços ou aumentar os descontos 
e abatimentos prospectivamente caso ocorra qualquer 

redução geral de preços ou custos, e retroativamente 
caso termos mais favoráveis tenham sido disponibilizados 
a outros clientes do Vendedor durante a vigência desta 
P.O. 

3. IMPOSTOS. Os Preços são exclusivos de quaisquer 
impostos sobre valor agregado ou vendas, bem como 
outros impostos, taxas ou outros tributos aplicados ou 
cobrados por uma autoridade governamental em relação 
ao fornecimento dos Produtos e/ou Serviços 
(coletivamente, “Impostos sobre Vendas”) e pagáveis 

pela Equinix mediante o recebimento de fatura válida. Os 
Impostos sobre Vendas serão discriminados 
separadamente na fatura e, uma vez pagos pela Equinix, 
nenhum imposto, taxa ou outro tributo aplicado ou 
cobrado por uma autoridade governamental em relação 
ao fornecimento dos Produtos e/ou Serviços será devido 
pela Equinix. Sujeito ao acima disposto, se a Equinix for 
obrigada pela legislação aplicável a reter ou deduzir 
quaisquer impostos, taxas ou outros encargos de 
quaisquer pagamentos ao Vendedor, a Equinix deduzirá 

os valores retidos ou deduzidos do(s) pagamento(s) 
devidos ao Vendedor. Para evitar dúvidas, a Equinix não 
será obrigada a reembolsar ou compensar o Vendedor 
pelo valor assim retido ou deduzido. 

4. PRAZOS DE PAGAMENTO. Salvo indicação em 
contrário nesta P.O., a Equinix pagará todas as quantias 
devidas pelos Produtos e/ou Serviços adquiridos nos 
termos deste documento no prazo de quarenta e cinco 
(45) dias após o (a) recebimento pela Equinix da fatura 
correta do Vendedor ou (b) a aceitação dos Produtos e/ou 
Serviços pela Equinix, o que ocorrer por último. Todos os 

pagamentos ao Vendedor serão efetuados na moeda ou 
moedas especificadas nesta P.O.. Nenhuma cobrança de 
juros ou outras penalidades por atraso no pagamento 
poderá ser aplicada pelo Vendedor sem o consentimento 
prévio por escrito da Equinix. A Equinix poderá reter ou 
estornar dos valores devidos ao Vendedor quaisquer 
valores que sejam devidos pelo Vendedor à Equinix. A 
Equinix poderá, a seu critério, efetuar o pagamento 
previamente à inspeção e aceitação, sem prejuízo desses 
direitos de inspeção e aceitação, bem como de quaisquer 

outros direitos aqui estabelecidos. O pagamento de 
quaisquer Produtos e/ou Serviços pela Equinix não 
constituirá sua aceitação. 

5. TRANSPORTE E ENTREGA. O Vendedor será 
responsável pela embalagem, envio e entrega segura de 
todos os Produtos no destino indicado nesta P.O. ou 
conforme especificado pela Equinix (o “Local”). A 
pontualidade será essencial para a execução desta P.O.; 
a entrega dos Produtos e/ou Serviços deverá ser feita 
conforme acordado nesta P.O. Em caso de atraso na 

entrega, a Equinix terá o direito, mediante notificação por 
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escrito ao Vendedor, de cancelar esta P.O. em sua 
totalidade ou no que se refere a quaisquer Produtos e/ou 
Serviços não entregues a tempo. A Equinix não terá 
nenhuma responsabilidade por eventuais danos 
resultantes de tal cancelamento. A Equinix poderá 
devolver ou armazenar, às custas do Vendedor, 

quaisquer Produtos entregues com mais de 10 (dez) dias 
de antecedência da data de entrega especificada para tais 
Produtos. Se forem necessários meios de transporte 
acelerados para cumprir o cronograma de entrega 
estabelecido neste documento ou para minimizar o atraso 
na entrega, as despesas adicionais de envio serão de 
responsabilidade do Vendedor. Salvo disposição em 
contrário nesta P.O., a Equinix reserva-se o direito de 
recusar a entrega parcelada e, se aceita, de adiar o 
pagamento, sem incidência de juros ou outras 

penalidades, até que a remessa seja concluída. 

6. INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO, RISCO E TITULARIDADE. 
(a) Os Produtos e/ou Serviços estão sujeitos à inspeção, 
testes e aceitação da Equinix no Local. (b) A Equinix 
disporá de um tempo razoável após a entrega dos 
Produtos ou a prestação dos Serviços para inspecionar 
os Produtos e/ou Serviços e submetê-los a testes de 
aceitação razoáveis. A aceitação de qualquer parcela não 
será considerada como aceitação de todo o pedido da 
Equinix ou de qualquer parcela subsequente. Qualquer 

aceitação dos Produtos e/ou Serviços feita explicitamente 
pela Equinix ou tornada implícita pela conduta da Equinix 
estará condicionada à resolução pelo Vendedor de 
qualquer ausência de conformidade, mesmo que tal não 
conformidade não afete substancialmente o valor de tais 
Produtos e/ou Serviços. (c) Se quaisquer Produtos e/ou 
Serviços não estiverem em conformidade com quaisquer 
termos desta P.O. a Equinix poderá rejeitar tais Produtos 
e/ou Serviços sem que isso afete as obrigações do 
Vendedor nos termos desta P.O. A NÃO REJEIÇÃO 
PELA EQUINIX DE QUAISQUER PRODUTOS E/OU 

SERVIÇOS NÃO CONSTITUIRÁ RENÚNCIA DE 
QUALQUER DE SEUS DIREITOS OU RECURSOS 
(INCLUINDO O DIREITO DE REVOGAR A ACEITAÇÃO) 
CASO A EQUINIX DESCUBRA SUBSQUENTEMENTE 
QUE TAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ESTÃO FORA 
DE CONFORMIDADE. (d) Ao rejeitar quaisquer Produtos, 
a Equinix poderá devolver esses Produtos ao Vendedor, 
por conta e risco do Vendedor, e exigir que o Vendedor 
substitua imediatamente os Produtos não conformes. O 
Vendedor não poderá cobrar taxas de reposição de 

estoque, manuseio ou outras taxas e encargos em 
relação a Produtos rejeitados. Ao rejeitar quaisquer 
Serviços, a Equinix poderá exigir que o Vendedor refaça 
imediatamente tais Serviços sem custo adicional para a 
Equinix. (e) Salvo disposição em contrário nesta P.O., 
todos os riscos de perda ou dano aos Produtos e a 
titularidade dos Produtos passarão para a Equinix após a 
aceitação da Equinix (nos casos que envolvam inspeção 

ou testes) ou a entrega dos Produtos no Local (em todos 
os demais casos).  

7. SEGURO. O Vendedor deverá manter apólices de 
seguro adequadas de acordo com todas as leis, 
regulamentos e obrigações profissionais aplicáveis e 
deverá, mediante solicitação da Equinix, fornecer 

evidências razoáveis de sua existência. Todas essas 
apólices de seguro deverão ser mantidas junto a 
seguradoras de renome devidamente autorizadas a atuar 
na jurisdição relevante de destino ou de origem dos 
Produtos e/ou Serviços. 

8. SERVIÇOS. Caso esta P.O. refira-se à prestação de 
Serviços ou envolva operações do Vendedor nas 
instalações da Equinix ou de um de seus clientes, o 
Vendedor deverá adotar todas as precauções 
necessárias para evitar a ocorrência de lesões pessoais 

ou danos materiais durante o andamento dos trabalhos.  

9. GARANTIAS. O Vendedor garante que todos os 
Produtos e/ou Serviços serão: (a) de qualidade de 
primeira classe e livres de defeitos de projeto, materiais e 
mão de obra; (b) de qualidade comercializável ou 
satisfatória; (c) estritamente em conformidade com os 
termos desta P.O. e (d) adequados e suficientes para as 
finalidades pretendidas. O Vendedor garante ainda que: 
(i) detém e está transmitindo à Equinix a titularidade clara 
e comercializável, livre de todos os direitos de garantia, 

gravames e outros ônus, sobre todos os Produtos e 
resultados dos Serviços aqui fornecidos; (ii) deverá obter 
e manter todas as licenças, autorizações e permissões 
necessárias para permitir a execução desta P.O. e para 
que a Equinix use ou receba todos os Produtos e/ou 
Serviços; e (iii) todos os Produtos e/ou Serviços não 
violam ou infringem, agora ou no futuro, quaisquer 
Direitos de Propriedade Intelectual de terceiros (definidos 
a seguir), nem outros direitos ou interesses de qualquer 
natureza. No caso da prestação de Serviços, o Vendedor 
garante que deverá executar os Serviços de maneira 

profissional, rápida e eficiente, de acordo com os padrões 
aplicáveis do setor, exceto na medida em que um padrão 
mais elevado seja especificado, sendo que nesse caso o 
padrão superior será aplicado. Além disso, o Vendedor 
deverá garantir que os benefícios das garantias de todos 
os fabricantes para todos os Produtos também sejam 
atribuídos à Equinix. O Vendedor também reconhece que 
a Equinix confiou em todas e quaisquer declarações e 
garantias feitas pelo Vendedor ou em seu nome ao firmar 
esta P.O. Todas essas garantias deverão sobreviver a 

qualquer inspeção, aceitação e entrega, pagamento dos 
Produtos e/ou Serviços e rescisão desta P.O., revertendo 
em benefício da Equinix, seus sucessores, cessionários e 
clientes. Nada neste documento limitará quaisquer outras 
garantias, expressas ou implícitas, disponíveis à Equinix 
nos termos da legislação aplicável. Os Produtos e/ou 
Serviços corrigidos, substituídos ou executados 
novamente pelo Vendedor estarão sujeitos a todas as 
provisões desta P.O. na forma e na mesma extensão dos 
Produtos e/ou Serviços fornecidos originalmente com 

base neste instrumento. Os direitos de garantia da Equinix 
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aqui descritos são adicionais a quaisquer garantias 
padrão oferecidas pelo Vendedor, não devendo ser 
limitadas por elas. 

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Nada nesta 
P.O. deverá ser interpretado de modo a excluir ou limitar 
a responsabilidade de qualquer das partes por: (a) morte 

ou danos pessoais decorrentes de sua negligência; (b) 
reclamações de acordo com as Seções 12 (Propriedade 
Intelectual) e 17 (Conformidade e Leis Aplicáveis); (c) 
fraude ou (d) qualquer responsabilidade que não possa 
ser excluída ou limitada por lei. Em nenhuma 
circunstância qualquer das partes será responsável em 
contrato, procedimento civil (incluindo negligência ou 
violação do dever legal) ou de qualquer outra maneira por 
perda ou dano especial, indireto ou consequencial de 
qualquer natureza.  

11. INDENIZAÇÃO. O Vendedor concorda em indenizar, 
inocentar e defender a Equinix (e seus funcionários, 
subsidiárias, afiliadas, sucessores e agentes) contra toda 
e qualquer responsabilidade, demanda, ação, perda ou 
processo indenizatório resultante de danos pessoais, 
incluindo lesões corporais e morte, danos materiais ou 
outros custos e encargos, incluindo honorários 
advocatícios razoáveis, decorrentes de ou atribuíveis a: 
(a) projeto, fabricação, montagem, uso, manuseio, venda 
ou fornecimento pelo Vendedor dos Produtos e/ou 

Serviços vendidos nos termos deste instrumento; (b) 
execução desta P.O. pelo Vendedor, seus funcionários ou 
agentes; (c) violação pelo Vendedor de qualquer 
representação, garantia ou obrigação aqui estabelecida; 
(d) violação real ou ameaça de violação pelo Vendedor de 
qualquer lei ou regulamento de qualquer autoridade ou 
agência governamental (incluindo, entre outras, qualquer 
lei relacionada à contaminação ou à liberação real ou 
ameaça de liberação de qualquer substância tóxica, 
resíduos ou poluentes); ou (e) qualquer ato, omissão ou 
negligência do Vendedor, seus funcionários ou agentes 

com relação ao desempenho das obrigações aqui 
estabelecidas. Essa indenização sobreviverá à aceitação 
e/ou pagamento dos Produtos e/ou Serviços pela Equinix 
e à eventual rescisão desta P.O.. Essa indenização não 
será limitada de qualquer forma pela cobertura de seguro 
mantida pelo Vendedor. 

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL. O Vendedor 
reconhece e concorda que todos os Direitos de 
Propriedade Intelectual sobre quaisquer itens ou 
materiais desenvolvidos, projetados ou criados pelo 

Vendedor ou em seu nome (incluindo metodologias, 
software e know-how) em conexão com o fornecimento 
dos Produtos e/ou Serviços serão outorgados em sua 
totalidade à Equinix. O Vendedor concede por meio deste 
à Equinix uma licença irrevogável, não exclusiva, isenta 
de royalties e mundial sobre os Direitos de Propriedade 
Intelectual do Vendedor. “Direitos de propriedade 
intelectual” refere-se a qualquer patente, direitos 
autorais, know-how, marca registrada, marca de serviço, 
direito de design (registrado ou não), direito de banco de 

dados e aplicações para qualquer dos itens acima, fundo 

de comércio associado a qualquer dos precedentes ou 
quaisquer direitos ou obrigações similares, registráveis ou 
não, bem como proteção de propriedade intelectual, 
incluindo estratégias, processos, técnicas, fórmulas, 
ferramentas, rotinas e modelos, que tenham ou possam 
ter proprietário. 

13. MARKETING E PROMOÇÃO. O Vendedor não 
poderá, sem o consentimento prévio por escrito da 
Equinix: (a) incluir em qualquer material promocional, 
publicitário ou profissional qualquer representação do 
projeto e/ou qualquer fotografia do exterior ou do interior 
de qualquer instalação da Equinix IBX, e/ou (b) usar o 
nome, marca comercial ou logotipo da Equinix em 
qualquer material promocional, publicitário ou 
profissional, ou outro documento público, ou se referir à 
Equinix como cliente do Vendedor. 

14. CANCELAMENTO/RESCISÃO.  

(a) Caso o Vendedor infrinja qualquer termo desta P.O., a 
Equinix terá o direito de cancelar/rescindir esta OC a 
qualquer momento, com efeito imediato e sem 
responsabilidade, mediante notificação por escrito. Sem 
prejuízo de qualquer outra disposição desta P.O., a 
Equinix reserva-se o direito de rescindir esta P.O. 
imediatamente, mediante notificação por escrito ao 
cliente, caso determine razoavelmente que o cliente não 
está em conformidade com as Seções 17(a) ou 17(b) ou 

está fazendo com que a Equinix seja exposta a violações 
de Leis de Sanção. 

(b) A Equinix também terá o direito de cancelar/encerrar 
esta P.O. no todo ou em parte, sem justa causa, a 
qualquer momento mediante notificação por escrito. Em 
caso de cancelamento/rescisão, a Equinix pagará ao 
Vendedor (i) de acordo com esta P.O. pelos Produtos que 
tenham sido entregues e/ou Serviços que tenham sido 
prestados até a data do cancelamento/rescisão e (ii) 
custos razoáveis incorridos pelo Vendedor pelo 
cancelamento/rescisão desta P.O.; tais custos deverão 

ter sido integralmente incorridos pelo Vendedor no 
cumprimento desta P.O. e aprovados pela Equinix antes 
de serem incorridos pelo Vendedor. Os pagamentos 
supracitados constituirão a única responsabilidade da 
Equinix em relação ao cancelamento/rescisão desta P.O. 

(c) Em caso de apreensão ou execução da empresa ou 
de bens e ativos do Vendedor, de composição amigável 
do Vendedor com seus credores, de decretação de 
falência do Vendedor, de apresentação de qualquer 
pedido ou ordem de falência contra o Vendedor ou de 

designação provisória de qualquer liquidante, depositário 
judicial, administrador judicial ou gerente sobre qualquer 
parte da empresa, propriedade ou ativos do Vendedor, a 
Equinix poderá rescindir esta P.O. por escrito, com efeito 
imediato e sem aviso prévio ao Vendedor.  

(d) O cancelamento/rescisão desta P.O. não afetará 
quaisquer direitos adquiridos, recursos ou 
responsabilidades de qualquer das partes. As Seções 10, 
11, 15 a 18 e esta Seção 14, bem como quaisquer outras 
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obrigações que, por sua natureza, sobrevivam ao 
cancelamento/rescisão desta P.O., sobreviverão a tal 
cancelamento/rescisão. 

15. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. Cada 
parte atuará como contratada independente e não como 
parceira, colaboradora, joint venture ou agente da outra, 

e não vinculará nem tentará vincular a outra a qualquer 
contrato. 

16. CONFIDENCIALIDADE. O Vendedor não divulgará a 
terceiros quaisquer informações por ele recebidas 
referentes à Equinix ou a esta P.O., salvo no cumprimento 
estrito das obrigações do Vendedor nos termos desta 
P.O. ou quando a Equinix fornecer expressamente seu 
consentimento prévio por escrito. Na medida em que as 
disposições desta Cláusula 16 entrem em conflito com 
qualquer outro acordo de confidencialidade entre a 

Equinix e o Vendedor, os termos de tal acordo de 
confidencialidade prevalecerão. 

17. CONFORMIDADE E LEIS APLICÁVEIS.  

(a) FCPA. O Fornecedor cumprirá todos os regulamentos 
antissuborno durante a execução desta P.O. e em relação 
a ela. A intenção das partes é que nenhum pagamento ou 
transferência de valor pelo Vendedor em relação a esta 
P.O. tenha o propósito ou efeito de suborno público ou 
comercial, aceitação ou aprovação de extorsão, propinas 
ou outros meios ilegais ou inapropriados de obtenção de 

negócios. O Vendedor declara, concorda e garante que o 
Vendedor e suas subsidiárias, afiliadas, proprietários, 
parceiros, executivos, diretores, funcionários, agentes, 
representantes e subcontratados estão plenamente 
cientes das disposições da Lei de Práticas de Corrupção 
no Exterior dos Estados Unidos (“FCPA”), 15 U.S.C. 
§§78dd-1, et seq., conforme emendada, em relação a, 
entre outros aspectos, pagamentos a funcionários do 
governo, e que fornecerá os Produtos e/ou Serviços em 
conformidade com a FCPA e demais leis internacionais, 
federais, estaduais e locais aplicáveis, incluindo, entre 

outras, todas as leis de suborno e corrupção. 

(b) OFAC. O Vendedor e seus terceirizados estão e 
permanecerão em conformidade com todas as leis e 
regulamentos de controle de exportação e importação 
durante a vigência desta P.O. O Vendedor tem 
responsabilidade exclusiva por obter, às suas próprias 
expensas, quaisquer licenças necessárias de exportação, 
reexportação ou importação, devendo notificar a Equinix 
caso quaisquer dos Produtos e/ou Serviços forem 
restritos por leis ou regulamentos de controle de 

exportação. O Vendedor certifica que ele, bem como 
qualquer de seus subcontratados, não é e não será a 
qualquer momento durante a vigência desta P.O.: (i) uma 
empresa organizada segundo as leis de um país sujeito a 
todas as sanções e leis e regulamentos de embargo 
aplicáveis de tempos em tempos, incluindo sanções 
econômicas e comerciais mantidas pelo Escritório de 
Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do 
Tesouro dos EUA (“OFAC”), e qualquer outra legislação 

ou ordem executiva relacionada (“Leis de Sanção”), (ii) 
pertencente, controlado ou preposto de uma parte 
localizada em um país sujeito às Leis de Sanção, ou (iii) 
uma entidade governamental em um país sujeito às Leis 
de Sanção ou agindo em nome de tal entidade. O 
Vendedor certifica ainda que nem ele nem qualquer de 

seus proprietários, executivos ou diretores estão incluídos 
atualmente ou serão incluídos a qualquer momento 
durante a vigência desta P.O. na Lista de Cidadãos 
Especialmente Designados do OFAC do Departamento 
do Tesouro, ou em listas semelhantes de partes proibidas.  

(c) Privacidade dos Dados. Ao processar dados 
relacionados ou originários da Equinix, em sua 
competência como processador de dados, o Vendedor 
deverá cumprir todas as leis e regulamentos de proteção 
e privacidade de dados aplicáveis, incluindo quaisquer 

obrigações de fornecer informações aos titulares dos 
dados. O Vendedor processará dados pessoais 
relacionados ou originários da Equinix exclusivamente 
para a execução desta P.O., conforme instruído pela 
Equinix e somente durante a vigência desta P.O. O 
Vendedor deverá implementar medidas administrativas, 
técnicas e organizacionais apropriadas para proteger 
quaisquer dados pessoais (conforme definidos pela 
legislação aplicável) contra (i) destruição acidental ou 
ilegal; (ii) perda acidental, alteração, divulgação ou 

acesso não autorizado; e (iii) outras formas ilegais de 
processamento. Além disso, o Vendedor garante que 
qualquer pessoa autorizada a processar dados pessoais 
também cumprirá as obrigações adequadas de 
confidencialidade. Conforme necessário, o Vendedor 
fornecerá toda a assistência e cooperação necessária 
para que a Equinix permita que os titulares dos dados 
acessem, retifiquem, apaguem ou transfiram seus dados 
pessoais. O Vendedor não poderá envolver 
subprocessadores, a menos que a Equinix forneça 
aprovação prévia por escrito. Se os dados pessoais forem 

transferidos fora do Espaço Econômico Europeu, o 
Vendedor deverá assegurar que todas as medidas 
apropriadas sejam tomadas para garantir que tal 
transferência seja protegida de forma adequada, 
conforme exigido pela legislação aplicável. Após o 
término desta P.O., o Vendedor deverá devolver todos os 
dados pessoais compartilhados com o Vendedor em um 
formato geral aceitável e gerenciável ou, se assim 
instruído pela Equinix, destruir imediatamente todos 
esses dados pessoais. O Vendedor deverá excluir de 

maneira irrecuperável todas as cópias e backups desses 
dados pessoais. Em caso de violação real, iminente ou 
suspeita de dados pessoais relacionados ou originários 
da Equinix, o Vendedor deverá informar a Equinix 
imediatamente (no máximo 24 (vinte e quatro) horas após 
o momento da violação dos dados). Essa notificação 
deverá incluir um resumo sobre a natureza da violação 
dos dados e uma visão geral de todas as ações que foram 
executadas para mitigar o efeito da violação dos dados. A 
Equinix poderá fazer uma auditoria da conformidade do 

Vendedor com esta  
Seção 17 (c) uma vez por ano de calendário, cabendo ao 
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Vendedor arcar com os custos dessa auditoria caso 
quaisquer irregularidades ou violações sejam 
descobertas. Mediante solicitação da Equinix, as partes 
celebrarão um contrato separado de processamento de 
dados baseado em um modelo fornecido pela Equinix. 

(d) Combate ao Trabalho Escravo. O Vendedor garante 

que cumprirá e garantirá que seus subcontratados 
cumpram todas as leis aplicáveis relativas a salários, 
horários e de combate ao trabalho escravo e ao tráfico 
humano e que não se envolverá em tráfico humano nem 
recorrerá ao trabalho infantil ou forçado em conexão com 
seu fornecimento dos Produtos e/ou Serviços ou a 
execução desta P.O. O Vendedor notificará a Equinix 
assim que tomar conhecimento de qualquer ocorrência 
real ou suspeita de trabalho escravo, trabalho infantil ou 
forçado ou tráfico de pessoas em sua cadeia de 

fornecimento que tenha conexão com esta P.O.  

(e) Políticas: O Vendedor e seus subcontratados deverão 
cumprir todas as políticas e procedimentos aplicáveis 
exigidos pela Equinix, incluindo, entre outros, o Código de 
Conduta do Parceiro de Negócios da Equinix, que está 
disponível para consulta em 
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=ir
ol-govConduct. A Equinix reserva-se o direito de modificar 
ocasionalmente suas políticas e procedimentos, que 
entrarão em vigor no momento da notificação. 

(f) Leis aplicáveis. Sem prejuízo das outras disposições 
desta Seção 17, o Vendedor executará esta P.O. em 
conformidade com todas as leis, regras, regulamentos e 
diretrizes de segurança locais, estaduais e federais 
aplicáveis (incluindo, entre outras, aquelas relacionadas a 
meio ambiente, substâncias perigosas, saúde e/ou 
segurança). 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS. A renúncia por qualquer das 
partes a qualquer termo ou condição desta P.O. não 
deverá ser considerada ou interpretada como uma 
renúncia a tal termo ou condição no futuro, nem a 
qualquer violação subsequente. As renúncias a quaisquer 
direitos ou recursos nos termos desta P.O. só poderão ser 

concedidas, e tornar-se efetivas quando concedidas, por 
escrito. Qualquer responsabilidade em relação a qualquer 
das partes poderá, no todo ou em parte, ser liberada, 
composta ou comprometida, ou passível de concessão de 
prazo ou indulgência, por essa parte a seu exclusivo 
critério, sem prejudicar ou afetar de qualquer forma seus 
outros direitos em relação à outra parte. Esta P.O. não 
cria nem pretende criar quaisquer direitos ou benefícios 
em favor de qualquer outra parte que não seja a Equinix 
e o Vendedor. Esta P.O. e as transações aqui 

contempladas serão regidas, interpretadas e aplicadas de 
acordo com as leis do país ou estado de constituição ou 
domicílio da Equinix, independentemente de suas regras 
sobre conflitos de leis. A Convenção das Nações Unidas 
sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens não 
será aplicável a esta P.O. ou a qualquer compra ou venda 
feita nos termos deste documento. As partes se 
submetem irrevogavelmente à jurisdição exclusiva dos 
tribunais do país ou estado de constituição ou domicílio 
da Equinix. A invalidade ou inexigibilidade de qualquer 

termo ou condição desta P.O. não afetará de qualquer 
maneira a validade ou a exequibilidade dos demais 
termos e condições, que permanecerão em pleno vigor e 
efeito. O Vendedor não poderá ceder, transferir e/ou 
subcontratar quaisquer de seus direitos e obrigações 
estabelecidos nesta P.O. sem o consentimento prévio por 
escrito da Equinix. Sujeito ao acima exposto, o Vendedor 
permanecerá totalmente responsável por qualquer 
prestador de serviços terceirizado que venha a contratar. 
A Equinix terá o direito de ceder e/ou transferir qualquer 
ou todos os seus direitos e/ou obrigações nos termos 

desta P.O. a qualquer terceiro. 

http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct

