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1 TERMOS E CONDIÇÕES 
1 TERMS AND CONDITIONS 

A menos que este pedido (“Ordem”), também designado de "Contrato", 
seja emitido nos termos de um contrato de aquisição por conta celebrado 
entre a Enterprise Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda ou a CSC 
Computer Sciences Brasil S.A. ou quaisquer de suas Afiliadas ou 
subsidiárias que emitir a Ordem (“DXC”) e a pessoa física ou jurídica 
identificada como fornecedor (“Fornecedor”), a presente Ordem e 
quaisquer anexos constituem o único acordo entre a DXC e o Fornecedor 
em relação aos produtos (“Produtos”) e/ou serviços (“Serviços”) aqui 
especificados. Nenhum outro documento, incluindo propostas, faturas, 
cotações ou confirmações de fornecedores, torna-se-ão parte desta 
Ordem, a menos que seja aprovado por escrito pela DXC. Nenhuma 
renúncia de um termo ou condição ou modificação desta Ordem irá 
obrigar qualquer uma das partes, a menos que essa renúncia ocorra por 
escrito e seja assinada pelo representante autorizado de cada uma das 
partes. Se esta Ordem for emitida de acordo com o contrato de aquisição 
por conta entre DXC Technology Service LLC ou uma Afiliada ou 
subsidiária da DXC Technology Services LLC, o referido contrato de 
aquisição prevalecerá em caso de termos conflitantes. 

Unless this order (“Order”) , also referred to as an “Agreement”, issued 
pursuant to an executed procurement agreement between Enterprise 
Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda or CSC Computer Sciences or 
an Affiliate or subsidiary of  (“DXC Technology Services or DXC ”) and 
the person or entity identified as supplier (“Supplier”), this Order and 
any attachments are the sole agreement between DXC and Supplier 
with respect to the products (“Products”) and /or services (“Services”) 
specified herein. No other documents, including Supplier’s proposals, 
invoices, quotations or acknowledgements become part of this Order 
unless approved in writing by DXC. No waiver of a term or condition or 
modification of this Order shall be binding on either party unless in 
writing and signed by authorized representative of each party. If this 
Order is issued pursuant to a procurement agreement between DXC 
Technology Service LLC or an Affiliate or subsidiary of DXC Technology 
Services LLC, said procurement agreement will control any conflicting 
terms. 

“Afiliada” significa qualquer sociedade controlada, direta ou 
indiretamente, sob controle comum ou controladora de uma Parte, e 
inclui especificamente, e sem limitação, subsidiárias, associações, joint 
ventures e outras sociedades ou operações em relação às quais a Parte 
possui controle operacional ou gerencial. Para os fins desta definição, 
controle significa o poder, direto ou indireto, de dirigir, ou conduzir a 
direção da administração e das políticas de tal sociedade seja por 
contrato ou de outra forma e, em qualquer caso e sem qualquer limitação 
ao disposto acima, a propriedade da maioria das ações com direito a voto, 
quotas, valores mobiliários ou ativos de outra entidade. 

“Affiliate” means any entity controlled, directly or indirectly, by, under 
common control with, or controlling a Party, and specifically includes 
without limitation, subsidiaries, partnerships, joint ventures, and other 
entities or operations for which the Party has operational or 
management control. For the purposes of this definition, control means 
the power, direct or indirect, to direct, or cause the direction of the 
management and policies of such entity whether by contract or 
otherwise and, in any event and without limitation of the previous 
sentence, owning the majority of the voting stock, shares, securities or 
assets of another entity. 

“Dados da DXC” significa o conteúdo, as informações e os dados 
relacionados à DXC e/ou aos Clientes da DXC que são enviados ou 
acessados pelo Fornecedor de acordo com este Contrato. Os Dados da 
DXC podem incluir, mas não se limitam aos seguintes (cada um dos quais 
é definido de forma mais detalhada abaixo): Informações Sensíveis da 
DXC, Informações Confidenciais,  e Dados Pessoais . 

“DXC Data” means the content, information and data pertaining to DXC 
and/or DXC Customers that is submitted to or accessed by Supplier 
pursuant to this Agreement. DXC Data may include, but is not limited 
to the following, each of which is defined more fully herein, DXC 
Sensitive Information, Confidential Information, and Personal Data. 

“Informações Sensíveis da DXC” significa as Informações Confidenciais 
da DXC, a Propriedade Intelectual, os Dados de Clientes da DXC e as Dados 
Pessoais. 

“DXC Sensitive Information” means DXC Confidential Information, 
Intellectual Property, DXC Customer data, and Personal Data. 

“Manutenção e Suporte” significa atualizações, upgrades, patches, 
correções, etc, bem como o suporte técnico fornecido para os Produtos 
e Serviços que o Fornecedor deve fornecer diretamente à DXC ou ao 
Cliente da DXC. 

“Maintenance and Support” means updates, upgrades, patches, fixes, 
etc. and technical support provided for the Products and Services that 
Supplier is required to provide directly to DXC or a DXC Customer. 

"Software como Serviço" ou "SaaS" significa um modelo de entrega de 
licença em que software ou outros serviços hospedados são licenciados 
com base em assinatura, hospedados centralmente, e acessado 
remotamente pelos usuários. 

“Software as a Service” or “SaaS” means a licensing delivery model 
wherein software or other hosted services are licensed on a 
subscription basis, centrally hosted, and remotely accessed by users. 

 

2 PREÇOS/TRIBUTOS, TERMOS DE PAGAMENTO E ACEITE 2 PRICES/TAXES, PAYMENT TERMS AND ACCEPTANCE 

2.1 Preço. Se os preços não estiverem estabelecidos na presente 
Ordem ou em um contrato de aquisição por conta (procurement 
agreement) firmado, os preços do Fornecedor não ultrapassarão os 
preços mais baixos que o Fornecedor cobrar de clientes semelhantes. 
Salvo se disposto em contrário na presente Ordem, tais preços incluem 
todos os impostos sobre vendas ou serviços e outros tributos similares 
aplicáveis, despesas de frete e encargos. 

2.1 Price. If pricing is not stated on this Order or in an executed 
procurement agreement, then Supplier’s pricing shall not exceed the 
lowest prices charged by Supplier to other similarly situated customers. 
Except as otherwise provided in this Order, such prices are inclusive of 
applicable value added tax and other applicable similar taxes, freight 
charges and duties. 

2.2 Tributos. Salvo se disposto em contrário na legislação tributária, o 
Fornecedor é o único responsável por lançar os tributos aplicáveis em 
suas notas fiscais/faturas e recolhê-los às autoridades fiscais 
competentes. A DXC pagará o valor acordado (incluindo os tributos) 
refletido nas notas fiscais/faturas, e eventuais erros cometidos pelo 
Fornecedor ao lançar os tributos ou o valor correto dos tributos nas notas 

2.2 Taxes. Unless otherwise provided in the tax legislation, the Supplier 
is solely responsible for recording the applicable taxes on its invoices 
and collecting them to the competent tax authorities. DXC will pay the 
agreed amount (including taxes) reflected in the invoices/invoices, and 
any errors made by the Supplier when entering the taxes or the correct 
amount of the taxes in the invoices/invoices will not generate liability 
for DXC at a later date. DXC shall not pay or reimburse Supplier for any 
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fiscais/faturas não gerarão responsabilidade para a DXC em uma data 
posterior. A DXC não pagará ou reembolsará o Fornecedor por qualquer 
tributo que deva ser recolhido por lei pelo Fornecedor, incluindo, sem 
restrição, os tributos incidentes sobre o lucro líquido ou bruto do 
Fornecedor, seu capital, patrimônio líquido, bens imóveis ou qualquer 
outro tributo incidente sobre a folha de pagamentos do Fornecedor ou 
de seu Pessoal. Além disso, o Fornecedor será financeiramente 
responsável e abster-se-á de buscar ressarcimento da DXC, de cobrar a 
DXC ou de reajustar a base de cálculo do preço cobrado da DXC para 
incluir valores pertinentes a COFINS, ISS e PIS já incluídos no preço, nos 
termos do item 2.1. acima. Nos casos em que os Serviços forem prestados 
e/ou os Produtos forem produzidos, vendidos ou alugados pelo 
Fornecedor no mesmo país de uso pela DXC, por uma Afiliada da DXC ou 
por um Cliente da DXC, o faturamento e o pagamento serão feitos entre 
as pessoas jurídicas das partes localizadas naqueles respectivos países, 
salvo se acordado em contrário por escrito pelas partes. Se a DXC ou uma 
Afiliada da DXC for obrigada por lei a realizar qualquer dedução ou 
retenção de qualquer valor devido nos termos do presente, o valor 
devido pela DXC ou por tal Afiliada da DXC em relação ao qual a dedução 
deve ser efetuada, será pago ao Fornecedor, líquido de tal dedução ou 
retenção exigida por lei.  

O Fornecedor concorda em cooperar razoavelmente com a DXC em 
auditorias ou na minimização de Tributos em relação ao presente 
Contrato e disponibilizará para a DXC, e para qualquer autoridade fiscal, 
todas as informações, registros ou documentos relacionados a eventuais 
auditorias ou lançamentos atribuíveis ou resultantes do processo de 
pagamento previsto no presente Contrato, a declaração de eventuais 
impostos de renda ou à contestação de Tributos 

 

taxes which are statutorily imposed on Supplier including but not 
limited to taxes imposed on Supplier’s net or gross income, capital, net 
worth, property, or any employment related taxes on Supplier or 
Supplier’s Personnel. In addition, the Supplier shall be financially 
responsible and shall refrain from seeking reimbursement from DXC, 
from charging DXC or from readjusting the calculation basis of the price 
charged to DXC to include amounts relevant to COFINS, ISS and PIS 
which are already added at the price, pursuant to item 2.1 above. 
Where Services are performed and/or Products are produced, sold or 
leased by Supplier in the same country as that of use by DXC, an Affiliate 
of DXC, or DXC’ Customer, then invoicing and payment shall be by and 
between such local country entities of the parties, unless otherwise 
agreed upon by the parties in writing. If DXC or an Affiliate of DXC is 
required by law to make any deduction or to withhold from any sum 
payable hereunder, then the sum payable by DXC or such Affiliate of 
DXC upon which the deduction is based shall be paid to Supplier net of 
such legally required deduction or withholding. 
 
 
 
 
Supplier agrees to reasonably cooperate with DXC in audits or in the 
minimization of Taxes in relation to this Agreement and will make 
available to DXC, and to any tax authority, all information, records or 
documents related to any audits or entries attributable or resulting of 
the payment process provided for in this Agreement, the declaration of 
any income taxes or the challenge of Taxes. 

2.3 Termos de pagamento. A DXC concorda em pagar ao Fornecedor o 
valor reconhecido e incontestável de uma nota fiscal/fatura dentro de 90 
(noventa) dias após o recebimento no departamento financeiro da DXC 
de uma nota fiscal/fatura válida, completa e devidamente documentada 
com o descritivo detalhado do Produto vendido ou Serviço prestado e o 
número da Ordem. A DXC reserva-se o direto de devolver quaisquer notas 
ficais/faturas que não contenham as informações mencionadas acima, 
sendo a data de pagamento contada a partir do recebimento da nota 
fiscal/fatura corrigida. Qualquer desconto de pagamento imediato será 
calculado a partir da data em que uma nota fiscal/fatura em 
conformidade for recebida pela DXC. O pagamento será feito em “R$” 
Reais (BRL). O pagamento não constituirá aceitação de Produtos e/ou 
Serviços nem prejudicará o direito da DXC de inspecionar. A aceitação 
ocorrerá quando a DXC considerar que os Produtos e/ou Serviços 
atendem aos critérios especificados (“Aceitação”). A DXC, a seu critério e 
sem aviso prévio ao Fornecedor, terá o direito de compensar e/ou 
deduzir da nota fiscal/fatura de qualquer Fornecedor, quaisquer créditos, 
reembolsos ou valores de qualquer tipo devidos a DXC. 

2.3 Payment Terms. DXC agrees to pay Supplier the undisputed amount 
of an invoice within ninety (90) days after the receipt of a valid, 
complete and properly documented invoice with the detailed 
description of the Product sold or Service provided and the Order 
number. DXC reserves the right to return any invoices that do not 
contain the information mentioned above, the payment date being 
counted from the receipt of the corrected invoice. Any prompt 
payment discount will be calculated from the date a conforming invoice 
is received by DXC. Payment will be in Reais (BRL). Payment will not 
constitute acceptance of Products and/or Services or impair DXC’ right 
to inspect. Acceptance shall be when DXC deems the Products and/or 
Services to meet its specified criteria (“Acceptance”). DXC, at its option, 
and without prior notice to Supplier, shall have the right to set off or 
deduct from any Supplier’s invoice, any credits, refunds or claims of any 
kind due DXC. 

2.4 Faturamento. Salvo se proibido pelas Leis Aplicáveis, o Fornecedor 
implementará um processo de faturamento eletrônico, mediante 
solicitação da DXC e às expensas do Fornecedor, para enviar faturas 
eletronicamente para a DXC ou para prestadores de serviços 
terceirizados da DXC no formato eletrônico especificado pela DXC ou por 
tais prestadores de serviços terceirizados. O Fornecedor reconhece e 
concorda que o uso desse processo eletrônico poderá acarretar na 
divulgação de informações ao prestador de serviços sobre a existência de 
uma relação de compra e venda entre a DXC e o Fornecedor, ficando 
estabelecido que tal prestador de serviços terá obrigações de 
confidencialidade perante a DXC quanto às informações do Fornecedor, 
substancialmente semelhante às obrigações de confidencialidade 
previstas nos presentes termos. Se o Fornecedor não implementar o 
processo de faturamento eletrônico dentro de um prazo razoável (não 
superior a 90 (noventa) dias) após a solicitação da DXC, a DXC poderá 
reter o pagamento de eventuais notas fiscais/faturas que não forem 
recebidas eletronicamente até o momento em que o Fornecedor emitir a 
fatura eletronicamente. 

2.4 Invoicing. Except as may be prohibited by Applicable Laws, Supplier 
will implement an electronic invoicing process upon request by DXC and 
at Supplier’s sole expense, to submit invoices electronically to DXC or 
DXC’ third-party service provider in the electronic format specified by 
DXC or such third-party service provider. Supplier acknowledges and 
agrees that use of such process may entail disclosure of information to 
the service provider about the purchasing relationship between DXC 
and the Supplier, provided that such service provider is bound by DXC 
to confidentiality obligations as to Supplier’s information substantially 
similar to those provided under these terms. If Supplier fails to 
implement the electronic invoicing process within a reasonable time 
(not to exceed ninety (90) days) after DXC’ request, DXC may withhold 
payment on any invoice not received electronically until such time as 
Supplier submits the invoice electronically. 
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2.5 Retenção da Contribuição Social. A DXC cumprirá a Lei Federal nº 
8212/91 (conforme periodicamente alterada) e a Instrução Normativa da 
RFB nº 971 de 13/11/2009. A retenção dos valores derivados do 
pagamento da contribuição à Previdência Social será feita pela DXC sobre 
o pagamento de notas fiscais, faturas ou recibos referentes à 
terceirização entregues pelo Fornecedor. Como uma condição para o 
pagamento o Fornecedor fornecerá mensalmente à DXC, se solicitado por 
esta, em relação às notas fiscais/faturas dos serviços prestados, cópia da 
folha de pagamentos relacionada a todas as pessoas físicas envolvidas 
nos serviços, com cópias autenticadas dos seguintes documentos: Guia 
de Recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de 
Informações à Previdência Social (GFIP) e Guia de Recolhimento da 
Previdência Social (GRPS) sem prejuízo do direito da DXC de, a seu 
exclusivo critério, solicitar uma Certificado de Regularidade do FGTS e 
uma Certidão Negativa de Débito perante o Instituto Nacional da 
Seguridade Social. A documentação previdenciária será referente ao mês 
anterior ao dos serviços prestados pelo Fornecedor. 
A omissão dos documentos mencionados na presente Cláusula na 
apresentação da nota fiscal/fatura de serviços ensejará a devolução de 
tal nota fiscal/fatura pela DXC ao Fornecedor, sendo a data de 
vencimento do pagamento da nota fiscal/fatura postergado para a data 
da entrega efetiva da documentação, sem custos adicionais à DXC. 
De acordo com a legislação brasileira atual (Lei nº 8212/91, Decreto nº 
3048/99 e Instrução Normativa da RFB nº 971 de 13/11/2009), a DXC 
reterá 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal/fatura/recibo em 
benefício da Previdência Social sempre que os serviços estiverem sujeitos 
a tal retenção. 
O Fornecedor deve entregar a DXC as notas fiscais/faturas/recibos com 
15 dias de antecedência a data prevista para pagamento, juntos com os 
eventuais documentos solicitados pela DXC. 
Ao entregar a respectiva nota fiscal/fatura/recibo, o Fornecedor estará 
sujeito às seguintes obrigações: (i) destacar, em referidos documentos, 
as retenções denominadas “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL” 
 

2.5 Withholding of Social Contribution. DXC will comply with Federal 
Law No. 8212/91 (as amended from time to time) and RFB Normative 
Instruction No. 971 of 11/13/2009. The retention of amounts derived 
from the payment of the Social Security contribution will be made by 
DXC on the payment of invoices, or receipts referring to the outsourcing 
delivered by the Supplier. As condition for payment the Supplier will 
provide DXC, if required by DXC, in relation to the services invoiced a 
copy of the sheet monthly payment related to all individuals involved 
in the services, with certified copies of the following documents: FGTS 
Payment Slip (Guarantee Fund for Length of Service and Social Security 
Information (GFIP) and Social Security Payment Slip (GRPS) ) without 
prejudice to DXC's right to, at its sole discretion, request a Certificate of 
Good Standing from the FGTS and a Debt Clearance Certificate with the 
National Social Security Institute. 
The omission of the documents mentioned in this Clause in the 
presentation of the invoice for services will give rise to the return of 
such invoice by DXC to the Supplier, with the payment due date of the 
invoice being postponed to the date of actual delivery documentation 
at no additional cost to DXC. 
According to the current Brazilian legislation (Law No. 8212/91, Decree 
No. 3048/99 and RFB Normative Instruction No. 971 of 11/13/2009), 
DXC will retain 11% (eleven percent) of the value of the invoice/receipt 
in benefit of Social Security whenever the services are subject to such 
withholding. 
The Supplier shall deliver to DXC the invoices/receipts with at least 15 
(fifteen) days in advance of the payment date, with the documents 
required by DXC. 
Upon delivering the respective invoice/receipt, the Supplier will be 
subject to the following obligations: (i) highlight, in such documents, 
the retentions called "RETENTION FOR SOCIAL SECURITY" 

2.6 Todos os documentos necessários como suporte às faturas para a 
DXC e/ou suas Afiliadas em relação à compra de Produtos e/ou Serviços 
deverão ser enviados no momento de sua emissão. A emissão e envio das 
notas fiscais devem ocorrer dentro do “Período de acumulação” que 
ocorre do 1º ao 26º dia do mês, faturamentos realizados fora deste 
período serão recusados, salvo de exceções estabelecidas por contrato. 

2.6 All documents required in support of invoices to DXC and/or its 
Affiliates in connection with the purchase of Products and/or Services 
must be sent at the time of the issuance of the related invoice. The 
issuance and sending of invoices must take place within the 
"Accumulation period" which occurs from the 1st to the 26th of the 
month, billings made outside this period will be refused, except for 
exceptions established by contract. 

2.7 Assinatura Eletrônica. As partes reconhecem a veracidade, 
autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Contrato e seus 
termos, nos termos do artigo 219 do Código Civil Brasileiro, em formato 
eletrônico e/ou assinado pelas partes por meio de certificados 
eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela 
ICP Brasil, nos termos do art 10º, §2º, da Medida Provisória 2.200-2, de 
24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”), como, por exemplo, por meio 
de upload e existência deste Contrato, bem como a aposição das 
respectivas assinaturas eletrônicas neste Contrato, nas plataformas de 
Certificação Echosign/ Docsign ou similares que permitam o seu 
rastreamento. 

2.7 Electronic Signature. The parties acknowledge the veracity, 
authenticity, integrity, validity and effectiveness of this Agreement and 
its terms, pursuant to article 219 of the Brazilian Civil Code, in electronic 
format and/or signed by the parties through electronic certificates, 
even if they are non-electronic certificates issued by ICP Brasil, pursuant 
to article 10, paragraph 2, of Provisional Measure 2200-2, of August 24, 
2001 ("MP No. 2200-2"), as, for example, through the upload and 
existence of this Agreement, as well as the affixing of the respective 
electronic signatures in this Agreement, on the Echosign/Docsign 
Certification platforms or similar that allow its tracking. 

2.8 As Partes ratificam mediante a assinatura do presente instrumento, 
que este documento foi redigido em conjunto pelas partes, estando 
ambas de acordo com todas as suas condições, direitos e obrigações. 

2.8 The Parties ratify, by signing this instrument, that this document 
were drafted jointly by the parties, both being in accordance with all 
their conditions, rights and obligations. 

 

3 ENVIO, ENTREGA E IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO 
3 SHIPMENT, DELIVERY AND IMPORT/EXPORT 

3.1 Atraso na entrega. O Fornecedor notificará imediatamente a DXC em 
caso de qualquer falha ou atraso esperado para enviar os Produtos ou 
prestar os Serviços na data especificada pela DXC (a “Data de Entrega”). 

3.1 Late Delivery. Supplier shall give DXC prompt notice of any 
prospective failure to ship Products or provide Services on the delivery 
date specified by DXC (the “Delivery Date”). 

3.2 Disponibilidade Parcial de Produtos/Serviços. Se somente parte dos 
Produtos estiver disponível para envio ou parte dos Serviços estiver 
disponível para serem prestados na Data de Entrega, o Fornecedor 
notificará imediatamente a DXC e dará continuidade ao processo de 

3.2 Portion of Products/Services Available. If only a portion of Products 
and/or Services is available for shipment or performance to meet the 
Delivery Date, Supplier shall promptly notify DXC and proceed unless 
otherwise directed by DXC. Supplier shall be responsible for any cost 
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envio dos Produtos ou prestação dos Serviços a menos que haja instrução 
em contrário da DXC. O Fornecedor será responsável por eventuais 
aumentos de custos no envio dos Produtos decorrentes do seu 
descumprimento da Data de Entrega e/ou se tal método não atender às 
instruções de envio da DXC. 

increase in the shipment of Products due to its failure to meet the 
Delivery Date and/or if such method does not comply with DXC’ 
shipping instructions. 

3.3  Entrega não conforme. Remessas em excesso e/ou entregas 
antecipadas serão devolvidas às custas exclusivas do Fornecedor, ou DXC 
poderá atrasar o processamento da fatura  antecipada até a Data de 
Entrega 

3.3 Non-Compliant Delivery. Overshipments and/or early deliveries 
may be returned at Supplier’s sole expense, or DXC may delay 
processing the early delivery invoice until the Delivery Date. 

3.4 Conformidade de Embalagens, Entregas, Envios e 
Importações/Exportações. O Fornecedor cumprirá as Exigências Globais 
da DXC sobre Comércio e Logística (“TLR”) e as exigências da DXC sobre 
Embalagens Ecológicas que conforme estabelecido nos Requisitos de 
Controle de Comércio DXC em (Supplier Resources - DXC Trade 
Requirements). Eventuais custos ou despesas incorridos pela DXC pelo 
fato de o Fornecedor não cumprir as Exigências Globais da DXC sobre 
Comércio e Logística e as exigências da DXC sobre Embalagens Ecológicas 
serão de exclusiva responsabilidade do Fornecedor. 

3.4 Packaging, Deliveries, Shipping and Import/Export Compliance. 
Supplier will comply with DXC's Global Trade and Logistics (“TLR”) 
requirements and DXC's Green Packaging requirements as set forth in 
the DXC Trade Control Requirements at  (Supplier Resources - DXC 
Trade Requirements) Any costs or expenses incurred by DXC as a 
result of Supplier's failure to comply with DXC's Global Trade and 
Logistics Requirements and DXC's Green Packaging requirements shall 
be the sole responsibility of the Supplier.   

3.5 Controles comerciais. A DXC e o Fornecedor cumprirão todas as leis 
e regulamentos aplicáveis sobre exportação, importação e comércio dos 
Estados Unidos, do Brasil e de outros países. Para isso, o Fornecedor 
garante que: (i) se necessário e mediante solicitação da DXC, o 
Fornecedor fornecerá à DXC especificações técnicas sobre commodities, 
softwares, tecnologias ou serviços cobertos pelo presente Contrato, que 
sejam suficientes para que a DXC determine a classificação apropriada de 
exportação e importação de tais itens sob os regulamentos aceitáveis; (ii) 
até onde seja do melhor conhecimento do Fornecedor, o Fornecedor não 
consta de nenhuma lista de embargos comerciais internacionais do 
Governo dos EUA e o Fornecedor notificará imediatamente a DXC caso 
passe a integrar uma dessas listas; e (iii) o Fornecedor concorda que antes 
de lançar, transferir ou exportar qualquer produto, software, tecnologia, 
dado técnico ou assistência técnica de natureza restrita para os Grupos 
de Países D:1, E:1 e E:2, identificados no Suplemento nº 1 da Parte 740 
dos Regulamentos da Administração de Exportação dos EUA e publicado 
no Portal DXC em  (Supplier Resources - DXC Trade Requirements) : (i) o 
Fornecedor obterá todas as autorizações exigidas pelo governo dos EUA; 
e (ii) se qualquer tal produto, software, tecnologia, dado técnico ou 
assistência técnica de natureza restrita for fornecido para a DXC, o 
Fornecedor obterá a autorização escrita da DXC e (iii) o Fornecedor 
concorda em ser o exportador de registro e assumir a responsabilidade 
em conformidade com todas as leis de exportação vigentes, incluindo as 
leis de exportação e reexportação e regulamentos dos EUA. 

3.5 Trade Controls. DXC and Supplier will comply with all applicable 
export, import and trade-related laws and regulations of Brazil, the 
United States and other nations. To this effect, Supplier warrants that: 
(i) if necessary and upon DXC’ request, it will provide DXC with technical 
specifications concerning commodities, software, technology or 
services covered by this agreement sufficient for DXC to determine the 
appropriate export and import classification of such items under 
applicable regulations; (ii) to the best of the Supplier’s knowledge, the 
Supplier is not listed on any U.S. Government international trade 
sanctions lists and that Supplier will give immediate notice to DXC in the 
event that it is so listed; and (iii) Supplier agrees that before releasing, 
transferring, or exporting any restricted products, software, 
technology, technical data or technical assistance to Country Groups 
D:1, E:1 and E:2 as identified in Supplement No. 1 to Part 740 of the U.S. 
Export Administration Regulations, and posted on the DXC  Portal at 
(Supplier Resources - DXC Trade Requirements) : (i) Supplier will obtain 
any required US government authorization; and (ii) if any such 
restricted software, technology, technical data or technical assistance 
is provided by DXC, Supplier will obtain written authorization from DXC, 
and (iii) the Supplier agrees to be the exporter of record and assumes 
responsibility in complying with all applicable export laws including U.S. 
export and re-export laws and regulations.  

4 ALTERAÇÕES 
4 CHANGES  

4.1 Alteração ou cancelamento. A DXC poderá, sem incorrer em 
qualquer penalidade, alterar ou cancelar qualquer parte da presente 
Ordem, incluindo, sem restrição, alterar a quantidade solicitada, o 
projeto ou as especificações da DXC antes do envio, desde que a DXC 
notifique o Fornecedor. Se a DXC alterar ou cancelar qualquer parte da 
presente Ordem conforme a disposição acima, o Fornecedor apresentará 
à DXC uma reivindicação de reajuste por escrito antes do envio da Ordem. 
Tal reivindicação deverá conter os custos reais incorridos pelo 
Fornecedor como resultado direto de tal alteração ou cancelamento que 
não sejam recuperáveis: (i) pela venda dos Produtos ou pela prestação 
dos Serviços a terceiros dentro de um prazo razoável ou (ii) pelo exercício 
de outras medidas de mitigação por parte do Fornecedor, de uma forma 
razoável comercialmente. Se as partes não conseguirem chegar a um 
acordo quando ao valor do reajuste, a DXC poderá, sem qualquer 
responsabilidade perante o Fornecedor, extinguir a presente Ordem 
quanto a todos os Produtos e/ou Serviços afetados. 

4.1 Change or Cancellation. DXC may, without charge, change or cancel 
any portion of this Order including, without limitation, quantity 
required, DXC designs or specifications prior to shipment provided DXC 
gives Supplier notice. If DXC changes or cancels any portion of this 
Order as provided above, Supplier shall provide DXC with a written 
claim for adjustment prior to shipment which contemplates Supplier’s 
actual costs incurred as a direct result of such change or cancellation 
which are not recoverable by either: (i) the sale of Products or provision 
of Services to other parties within a reasonable time or (ii) the exercise 
by Supplier, in a commercially reasonable manner, of other mitigation 
measures. If the parties are unable to agree on the adjustment amount, 
DXC may, without any liability to Supplier, terminate this Order as to all 
Products and/or Services affected.  

4.2 Inadmissibilidade de Alteração no Processos ou Design. O 
Fornecedor não fará nenhuma alteração no processo ou design que afete 
os Produtos ou Serviços sem o prévio consentimento por escrito da DXC. 

4.2 No Process or Design Changes. Supplier shall not make any process 
or design changes affecting Products or Services without DXC’ prior 
written consent. 

4.3 Projeções de compras. Eventuais projeções de compras fornecidas 
pela DXC não constituirão um compromisso de qualquer natureza por 

4.3 Forecasts. Any forecasts provided by DXC shall not constitute a 
commitment of any type by DXC. 

https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Supplier_Export_Requirements.pdf
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parte da DXC. 

4.4 Descontinuação de Produtos. O Fornecedor notificará a DXC por 
escrito e com uma antecedência mínima de 12 (doze) meses sobre a 
descontinuação da fabricação de qualquer de seus Produtos. Tal 
notificação incluirá, no mínimo, os números de peças da DXC, 
substituições e a última data em que pedidos de tais Produtos serão 
aceitos. 

4.4 Discontinuance of Products. Supplier shall provide at least twelve 
(12) months written notice to DXC prior to Supplier’s discontinuance of 
manufacturing any Products. Such notice shall include, at a minimum, 
DXC part numbers, substitutions, and last date that orders will be 
accepted for such Products. 

 

5 QUALIDADE 
O Fornecedor manterá um sistema de qualidade que garantirá que todos 
os Produtos e/ou Serviços constantes da presente Ordem, ou de outra 
forma fornecidos à DXC, atenderão aos padrões especificados no sistema 
de qualidade do Fornecedor. Mediante solicitação, o Fornecedor 
fornecerá à DXC uma cópia do sistema de qualidade do Fornecedor com 
documentação comprobatória de seus testes 

5 QUALITY  
Supplier shall maintain a quality system that ensures compliance that 
all Products and/or Services set forth in this Order, or otherwise 
supplied to DXC, will meet the standards specified in Supplier’s quality 
system. If requested, Supplier shall provide DXC with a copy of 
Supplier’s quality system and supporting test documentation.  

  
6 GARANTIA 6 WARRANTY  

6.1 Garantias. O Fornecedor garante que todos os softwares, Serviços 
e Produtos (i) serão fabricados, processados e montados por ele ou por 
suas subcontratadas autorizadas; (ii) estarão livres de malwares, 
vulnerabilidades de segurança conhecidas, defeitos de design, material e 
fabricação; (iii) atenderão às especificações, inclusive as Especificações 
Gerais da DXC sobre Meio Ambiente, e a todos os requisitos e 
certificações de quaisquer normas, regulamentos ou leis sobre a 
devolução de materiais perigosos; (iv) serão novos e conterão 
componentes e peças de primeira qualidade; (v) estarão livres de todos 
os ônus, gravames, restrições e reivindicações em relação à titularidade 
ou propriedade; (vi) não infringirão nenhuma patente, marca registrada, 
copyright ou outro direito de propriedade intelectual de terceiros, e (vii) 
serão prestados de forma profissional. 

6.1 Warranties. Supplier warrants that all software, Services, and 
Products will (i) be manufactured, processed, and assembled by 
Supplier or its authorized subcontractors; (ii) be free from malware, 
known security vulnerabilities, defects in design, material and 
workmanship; (iii) conform to specifications, including DXC’ General 
Specification for the Environment and any requirements and 
certifications regarding any rules, regulations or laws pursuant to the 
return of hazardous material; (iv) be new and contain first-quality 
components and parts; (v) be free and clear of all liens, encumbrances, 
restrictions, and claims against title or ownership; and (vi) not infringe 
any patent, trademark, copyright or other intellectual property right of 
a third party, and (vii) all Services will be performed in a professional 
manner. 

6.2 Subsistência das garantias. Salvo em relação à declaração de não 
infração contemplada na Cláusula 6.1 (vi) acima que subsistirá por tempo 
indeterminado, todas as outras garantias aqui especificadas: (i) 
subsistirão a eventuais inspeções, entregas, Aceites ou pagamentos 
feitos pela DXC; (ii) serão válidas pelo período de garantia normal do 
Fornecedor ou por 1 (um) ano após a data do Aceite dos Produtos e/ou 
Serviços pela DXC, o que for maior; e (iii) se estenderão à DXC e a seus 
sucessores, cessionários e clientes. 

6.2 Survival of Warranties. Except for non-infringement in Section 6.1 
(vi). above which shall survive indefinitely, all other warranties specified 
herein shall: (i) survive any inspection, delivery, Acceptance, or 
payment by DXC (ii) be in effect for the longer of Supplier’s normal 
warranty period or the one (1) year period following the date of 
Acceptance of the Products and/or Services by DXC and (iii) extend to 
DXC and its successors, assigns, and customers. 

6.3 Garantia contra Falha Epidêmica. O Fornecedor garante que todos 
os Produtos estão livres de Falhas Epidêmicas pelo período de três anos 
a contar do Aceite da DXC. Falhas Epidêmicas são a ocorrência da mesma 
falha, defeito ou não conformidade em uma Ordem em 2% ou mais dos 
Produtos em qualquer período de três meses. 

6.3 Epidemic Failure Warranty. Supplier warrants all Products against 
Epidemic Failure for a period of three years after DXC’ Acceptance. 
Epidemic Failure means the occurrence of the same failure, defect, or 
nonconformity with an Order in 2% or more of Products within any 
three-month period.  

6.4 Direito de inspeção da DXC. A DXC poderá, a qualquer tempo, 
inspecionar o software, os Serviços ou os Produtos e os processos de 
fabricação pertinentes. As inspeções poderão ocorrer na fábrica do 
Fornecedor ou nas instalações de suas subcontratadas. O Fornecedor 
informará a seus fornecedores e subcontratadas sobre o direito de 
inspeção da DXC e garantirá tal direito à DXC, se necessário. 

6.4 DXC’ Right to Inspect. DXC may, at any time, inspect the software, 
Services, or Products and associated manufacturing processes. 
Inspection may occur at Supplier’s facility, plant or subcontractor’s 
plant. Supplier will inform its vendors and subcontractors of DXC’ right 
to inspect and shall secure that right for DXC if necessary. 

 

7 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS NÃO CONFORMES 7 NON-COMPLYING PRODUCTS AND/OR SERVICES  

7.1 Não conformidade. Eventuais Produtos ou Serviços que não 
cumpram os requisitos de uma Ordem (“Produtos Não Conformes” e 
“Serviços Não Conformes”, respectivamente) poderão ser devolvidos a 
critério da DXC e por conta e risco do Fornecedor. A DXC poderá comprar 
Produtos ou Serviços semelhantes no lugar dos Produtos ou Serviços Não 
Conformes, e o Fornecedor restituirá o custo dos Produtos e Serviços Não 
Conformes e reembolsará à DXC, mediante solicitação, todos os custos 
adicionais em que ela tiver incorrido. 

7.1 Non-Compliance. Any Products or Services that are not in 
conformity with the requirements of an Order (“Non-Complying 
Products” and “Non-Complying Services”, respectively), may be 
returned at DXC’ option at Supplier’s risk and expense. DXC may 
procure similar Products or Services in substitution for the Non-
Complying Products or Services, and Supplier shall refund the cost of 
the Non-Complying Products and Service and reimburse DXC upon 
demand for all additional costs incurred by DXC. 

7.2 Recurso contra Falha Epidêmica. Caso ocorra uma Falha Epidêmica, 
o Fornecedor arcará com todos os custos, incluindo, sem restrição, 
substituições de Produtos, peças, atualizações, materiais, mão de obra, 
transporte e inventário decorrentes de uma Falha Epidêmica, 
independentemente de a DXC iniciar um recall de estoque em campo, um 

7.2 Epidemic Failure Remedy. If an Epidemic Failure occurs, all costs, 
including but not limited to, replacement Products, parts, upgrades, 
materials, labor, transportation and inventory replacement arising 
from an Epidemic Failure shall be borne by Supplier, regardless of 
whether DXC initiates a field stocking recall or customer-based recall or 
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recall ou retrofit com clientes, inclusive em relação a Produtos existentes 
nos estoques de distribuidores e na base instalada da DXC. O Fornecedor, 
por conta própria, garantirá que tais Produtos, peças ou atualizações 
tenham a máxima prioridade de envio. A DXC se reserva o direito de 
comprar, com base nos termos que considerar apropriados, produtos 
semelhantes para substituir os Produtos afetados, e o Fornecedor 
reembolsará imediatamente à DXC por todos os custos, encargos, preços 
e taxas pagos na compra de tais produtos substitutos. 

retrofit, including Products in distributor inventory and DXC’ installed 
base. Supplier, at its expense, will ensure that such Products, parts or 
upgrades have the highest shipping priority. DXC reserves the right to 
procure, upon terms it deems appropriate, similar Products to 
substitute the affected Products, and Supplier shall promptly reimburse 
DXC for all costs, charges, prices and fees paid in purchasing the 
substitute Products. 

 

8 INADIMPLEMENTO 
8 DEFAULT 

8.1 Inadimplemento. Caso o Fornecedor não cumpra ou infrinja 
qualquer disposição da presente Ordem, ou de qualquer outra ordem ou 
contrato com a DXC, a DXC poderá rescindir a presente Ordem no todo 
ou em parte, salvo se o Fornecedor sanar a infração no prazo de 10 (dez) 
dias úteis após o recebimento de uma notificação de infração enviada 
pela DXC. O termo “infração” incluirá, sem restrição: (i) qualquer 
processo, voluntário ou involuntário, de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial ou insolvência ajuizado pelo Fornecedor ou em face dele; (ii) 
a nomeação, com ou sem o consentimento do Fornecedor, de um 
administrador judicial ou de um síndico para administrar seus bens; (iii) a 
omissão em apresentar à DXC garantias razoáveis de cumprimento das 
obrigações mediante solicitação da DXC; ou (iv) outra impossibilidade de 
cumprir a presente Ordem. Caso a DXC rescinda a presente Ordem no 
todo ou em parte conforme a Cláusula 7.1, a DXC poderá comprar 
Produtos ou Serviços semelhantes àqueles previstos na Ordem 
rescindida. O Vendedor reembolsará à DXC, mediante solicitação, por 
todos os custos adicionais incorridos. 

8.1 If Supplier fails to perform or breaches any provision of this Order, 
or any other order or agreement with DXC, DXC may terminate the 
whole or any part of this Order, unless Supplier cures the breach within 
ten (10) business days after receipt of DXC’ notice of breach. The term 
“breach” shall include, without limitation, any: (i) proceeding, whether 
voluntary or involuntary, in bankruptcy or insolvency by or against 
Supplier; (ii) appointment, with or without Supplier’s consent, of a 
receiver or an assignee for the benefit of creditors; (iii) failure to 
provide DXC with reasonable assurances of performance on DXC’ 
request; or (iv) other failure to comply with this Order. In the event that 
DXC terminates this Order in whole or in part as provided in Section 7.1, 
DXC may procure, Products or Services similar to the Products or 
Services as to which this Order is terminated. Supplier shall reimburse 
DXC upon demand for all additional costs incurred.  

8.2 Desempenho Contínuo. Qualquer questão em disputa, incluindo, 
mas não se limitando à retenção dos valores da fatura contestada por 
parte da DXC, não constituirá uma infração deste Contrato ou motivo 
para o Fornecedor restringir ou suspender o fornecimento de Entregas, 
Produtos e / ou Serviços à DXC ou a qualquer Afiliada da DXC que se vale 
deste Contrato e dos Serviços durante o processo ou pendência da 
disputa. Para fins de clareza, o Fornecedor continuará cumprindo suas 
obrigações nos termos do Contrato, apesar de eventual a retenção de 
pagamento relacionada a questões em disputa até que a disputa seja 
resolvida. 

8.2 Continued Performance. Any disputed matter, including but not 
limited to, DXC’s withholding of disputed invoice amounts, will not 
constitute a breach of this Agreement or be grounds for Supplier to 
restrict or suspend its provision of deliverables, Products, and/or 
Services to DXC or any DXC Affiliates who avail themselves of this 
Agreement and the services detailed throughout while the dispute is 
pending or being resolved. For the avoidance of doubt, Supplier will 
continue to perform its obligations under the Agreement despite the 
withholding of payment related to matters in dispute until the dispute 
is resolved. 

 

9 CONCESSÃO DE LICENÇA 
Se os Produtos incluírem software, firmware ou documentação, o 
Fornecedor concede à DXC uma licença não exclusiva, perpétua, gratuita, 
de cobertura mundial para usar, reproduzir, exibir e elaborar obras 
derivadas da documentação e distribuir tais obras, software, firmware ou 
documentação diretamente ou integrá-los a produtos da DXC, bem como 
para sublicenciar tais direitos a terceiros. O Fornecedor identificará todas 
as licenças e entregará à DXC todos os materiais necessários para cumprir 
as exigências de quaisquer licenças para softwares de terceiros inclusos 
nos Produtos. O Fornecedor entregará à DXC o código-fonte de qualquer 
software licenciado de acordo com uma licença que tenha uma exigência 
de disponibilidade de fonte (como a Licença Pública Geral do GNU). Se o 
código-fonte não acompanhar o material já entregue pelo Fornecedor, 
este deverá entregá-lo em até 7 (sete) dias após a DXC solicitar o código-
fonte para qualquer software licenciado de acordo com uma licença de 
código aberto que tenha uma exigência de disponibilidade de fonte. O 
Fornecedor garante à DXC o direito de copiar e distribuir os materiais 
conforme o necessário. 

9 LICENSE GRANT  
If Products include software, firmware or documentation, Supplier 
grants to DXC a non-exclusive, perpetual, royalty free, worldwide 
license to use, reproduce, display, prepare derivative works of the 
documentation and distribute such works, software, firmware or 
documentation directly or as integrated into DXC products, and to 
sublicense such rights to third parties. Supplier shall identify all licenses 
and deliver to DXC all materials required to meet the requirements of 
any licenses for third party software that is included in the Products. 
Supplier shall deliver to DXC the source code for any software licensed 
under a license that has a source availability requirement (such as the 
GNU General Public License). If the source code is not included with the 
material that Supplier has previously delivered, Supplier shall deliver 
within seven (7) days after DXC’ request the source code for any 
software licensed under an open source license that has a source 
availability requirement. Supplier grants DXC the right to duplicate and 
distribute the materials as necessary. 

 

10 INDENIZAÇÃO, SEGUROS E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 10 INDEMNIFICATION, INSURANCE, AND CONFIDENTIAL INFORMATION 

10.1 Indenização Geral. O Fornecedor concorda em proteger, defender 
e indenizar a DXC contra todos os valores, custos e despesas decorrentes 
de toda e qualquer perda, despesa, dano, responsabilidade, processo e 
demanda, de acordo com a lei ou com os princípios gerais do direito, 
decorrentes de lesão corporal, morte ou danos à propriedade causados 
direta ou indiretamente pelo cumprimento das obrigações do Fornecedor 

10.1 General Indemnification. Supplier agrees to protect, defend, 
indemnify and save DXC harmless from all sums, costs and expenses as 
a result of any and all loss, expense, damage, liability, claims, demands, 
either at law or in equity, resulting from any personal injury or death, 
or damages to property resulting directly or indirectly from the 
performance of Supplier hereunder. 
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aqui previstas. 

10.2 Indenização de Propriedade Intelectual. O Fornecedor concorda 
em defender, indenizar e proteger a DXC e suas afiliadas, subsidiárias, 
cessionárias, agentes, subcontratadas, distribuidores e clientes (em 
conjunto, “Indenizados”) contra todas as ações, perdas, demandas, 
encargos, danos, responsabilidades, custos, despesas, obrigações, causas 
de pedir, processos ou prejuízos de qualquer natureza que decorram de: 
(i) eventuais alegações de que os Produtos ou Serviços do Fornecedor, ou 
o uso, a venda ou a importação de tais Produtos ou Serviços infrinja 
qualquer direito de propriedade intelectual. Sem limitar o precedente, o 
Fornecedor pagará todos os custos, danos e despesas (inclusive 
honorários advocatícios razoáveis) incorridos pela DXC e/ou seus 
Indenizados e pagará eventuais indenizações definidas ou acordadas em 
qualquer reivindicação. 

10.2 Intellectual Property Indemnification. Supplier agrees to defend, 
indemnify, and hold harmless DXC and its affiliates, subsidiaries, 
assigns, agents, subcontractors, distributors and customers 
(collectively “Indemnitees”) from and against all claims, losses, 
demands, fees, damages, liabilities, costs, expenses, obligations, causes 
of action, suits, or injuries, of any kind or nature, arising from: (i) any 
claim that Supplier’s Products or Services, or the use, sale or 
importation of them, infringes any intellectual property right. Without 
limiting the foregoing, Supplier will pay all costs, damages and expenses 
(including reasonable attorneys’ fees) incurred by DXC and/or its 
Indemnitees and will pay any award with respect to any such claim or 
agreed to in settlement of that claim.  

10.3 Produtos ou Serviços que infrinjam Direitos Autorais. Se o uso de 
qualquer dos Produtos ou Serviços for proibido por ordem judicial (em 
conjunto, “Produtos ou Serviços que Infrinjam Direitos Autorais”), o 
Fornecedor arcará com a aquisição do direito para que a DXC continue 
usando ou recebendo os Produtos ou Serviços que Infrinjam Autorais. 
Caso não seja possível concluir tal aquisição, o Fornecedor, às suas 
expensas (e a critério dos Indenizados): (i) substituirá os Produtos ou 
Serviços que Infrinjam Direitos Autorais por Produtos ou Serviços que não 
infrinjam direitos autorais e que tenham formato, função e desempenho 
equivalentes; ou (ii) modificará os Produtos ou Serviços que Infrinjam 
Direitos Autorais para que deixem de infringir direitos autorais, sem 
prejudicar o seu formato, a função ou o desempenho; ou (iii) se não for 
possível substituir ou modificar os Produtos ou Serviços que Infrinjam 
Direitos Autorais, reembolsará integralmente todos os valores pagos pela 
DXC referente aos Produtos ou Serviços que Infrinjam Direitos Autorais, 
pagando ainda todos os custos razoáveis em que a DXC incorrer para 
substituí-los. 

10.3 Infringing Products or Services. If the use of any Products or 
Services is enjoined (collectively, “Infringing Products”), Supplier shall 
at its expense procure the right for DXC to continue using or receiving 
the Infringing Products. If Supplier is unable to do so, Supplier shall at 
its expense (and at Indemnitees’ option): (i) replace the Infringing 
Products with non-infringing Products or Services of equivalent form, 
function and performance; or (ii) modify the Infringing Products to be 
non-infringing without detracting from form, function or performance; 
or (iii) if unable to replace or modify the Infringing Products, refund in 
full all monies paid by DXC for the Infringing Products and pay all 
reasonable costs incurred by DXC in replacing the Infringing Products.  

10.4 Remoção de marcas registradas da DXC. O Fornecedor removerá 
de todos os Produtos rejeitados, devolvidos ou não adquiridos pela DXC, 
o nome e qualquer marca registrada, nome comercial, insígnia, número 
de peça, símbolo e detalhe decorativo da DXC antes de efetuar qualquer 
outra venda, uso ou descarte de tais Produtos. 

10.4 Removal of DXC Trademarks. Supplier shall remove from all 
Products rejected, returned or not purchased by DXC, DXC’s name and 
any of DXC’s trademarks, trade names, insignia, part numbers, symbols, 
and decorative designs, prior to any other sale, use, or disposition of 
such Products by Supplier.  

10.5 Seguro. Durante a execução da presente Ordem, o Fornecedor 
manterá em pleno vigor e arcará com as despesas do seguro contra 
acidente de trabalho conforme exigido por lei ou regulamento vigente 
para os seus empregados. Se o seguro contra acidente de trabalho for 
através do Sistema Previdenciário, que é qualquer programa obrigatório 
de seguro administrado e fiscalizado pelo poder público, o Fornecedor 
concorda em cumprir plenamente as leis pertinentes. Além do acima, o 
Fornecedor deverá manter um seguro de responsabilidade civil em valor 
equivalente a, no mínimo, US$ 1.000.000 em moeda local. Quando 
permitido por lei, tais apólices conterão uma renúncia dos direitos de 
sub-rogação da seguradora perante a DXC. Além disso, o Fornecedor 
manterá e arcará com os custos de uma apólice de seguro contra 
responsabilidade civil geral com cobertura para sinistros de lesão 
corporal, morte, produtos e operações concluídas, responsabilidade civil 
contratual e danos à propriedade que possam decorrer do uso dos 
Produtos ou de omissões do Fornecedor nos termos da presente Ordem, 
devendo a apólice também conter tais outras disposições que venham a 
ser exigidas pela DXC. Tais apólices preverão uma cobertura mínima no 
valor equivalente a US$ 1.000.000 por ocorrência, em moeda local. Cada 
apólice terá a DXC, seus executivos, diretores e funcionários como 
segurados adicionais. Todas tais apólices preverão que suas coberturas 
somente poderão ser extintas mediante envio de um aviso prévio por 
escrito à DXC de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Mediante solicitação da DXC, 
o Fornecedor prontamente apresentará à DXC os certificados de seguro 
de tais apólices. Em nenhuma hipótese a cobertura ou os limites de 
qualquer seguro mantido pelo Fornecedor nos termos da presente 
Ordem, ou a falta ou a indisponibilidade de qualquer outro seguro, 
limitarão ou diminuirão de alguma forma as obrigações ou 
responsabilidades do Fornecedor perante a DXC. 

10.5 Insurance. During the performance of this Order, Supplier will 
maintain in full force and effect, at Supplier’s expense, Workers’ 
Compensation insurance as required by law or regulation, having 
jurisdiction over Supplier’s employees. If Workers’ Compensation is 
through a Social Scheme, which is any compulsory insurance program 
administered and enforced by government, Supplier agrees to be in full 
compliance with such laws. Employer’s Liability insurance in amounts 
not less than the local currency equivalent of U.S. $1,000,000. Where 
permitted by law, such policies will contain a waiver of the insurer’s 
subrogation rights against DXC. In addition, Supplier shall maintain, at 
its expense, a Comprehensive General Liability insurance policy 
covering claims of bodily injury, including death, products and 
completed operations, contractual liability, and property damage that 
may arise out of use of the Products or acts of omission of Supplier 
under this Order, and containing such other provisions as may be 
required by DXC. Such policy or policies shall provide a coverage 
minimum of U.S. $1,000,000 per occurrence. Each policy shall name 
DXC, its officers, directors, and employees as additional insureds. All 
such policies shall provide that the coverage thereunder shall not be 
terminable without at least thirty (30) days prior written notice to DXC. 
Upon demand by DXC, Supplier shall promptly supply DXC with 
certificates of insurance of such policies. In no event will the coverage 
or limits of any insurance maintained by Supplier under this Order, or 
the lack or unavailability of any other insurance, limit or diminish in any 
way Supplier’s obligations or liability to DXC hereunder.  
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10.6 Informações Confidenciais. “Informações Confidenciais” incluem 
todas as informações classificadas pela DXC como confidenciais, a 
existência e os termos e condições da presente Ordem, incluindo, sem 
restrição, todas as informações ou dados sobre os Produtos e/ou 
Serviços, planos gerais de negócios, clientes, custos, previsões e lucros. 
“Informações Confidenciais” também incluirão, todas as informações, 
incluindo, sem limitação, os Dados da DXC fornecidos por qualquer Parte 
à outra Parte sob este Contrato ou em relação aos Produtos ou Serviços 
a serem fornecidos sob presente documento e, se e onde aplicável, em 
conformidade com e sujeito aos termos de um Contrato de Não 
Divulgação aplicável assinado entre as Partes, cujos termos serão ora 
incorporados por referência. Salvo se necessário para que o Fornecedor 
cumpra as obrigações da presente Ordem, o Fornecedor não usará nem 
divulgará qualquer Informação Confidencial obtida da DXC, ou de outra 
forma preparada ou descoberta pelo Fornecedor ou pela DXC, e 
protegerá a confidencialidade das Informações Confidenciais com o 
mesmo grau de cuidado que o Fornecedor usa em relação às suas 
próprias informações de natureza semelhante, mas não menos do que o 
cuidado razoável. 

10.6 Confidential Information. “Confidential Information” includes all 
information designated by DXC as confidential, the existence and the 
terms and conditions of this Order, and including but not limited to, all 
information or data concerning the Products and/or Services, general 
business plans, customers, costs, forecasts, and profits. “Confidential 
Information” shall also include all information, including but not limited 
to DXC Data, provided by either Party to the other Party under this 
Agreement or in contemplation of the Products or Services to be 
provided hereunder and, if and where applicable, in conformance with 
and subject to the terms of an applicable Non-Disclosure Agreement 
executed by and between the Parties, the terms of which shall be 
incorporated herein by reference. Except as required for Supplier’s 
performance of this Order, Supplier shall not use or disclose any 
Confidential Information obtained from DXC or otherwise prepared or 
discovered by either Supplier or DXC and shall protect the 
confidentiality of Confidential Information with the same degree of 
care as Supplier uses for its own similar information, but no less than 
reasonable care. 

10.7 Publicidade. Uma parte não deve publicar ou divulgar os termos 
ou a existência desta Ordem, nem deve usar o(s) nome(s), marca(s) 
registrada(s) ou nome(s) comercial(is) do cliente da outra parte, da outra 
parte, de suas subsidiárias ou Afiliadas, exceto como segue: (i) com o 
consentimento prévio por escrito da outra parte, ou (ii) conforme for 
necessário para que a parte cumpra suas obrigações sob esta Ordem; ou 
(iii) conforme exigido por lei, sendo tal divulgação coordenada com a 
outra parte. Uma parte pode impor, como condição de seu 
consentimento, quaisquer restrições que tal parte julgue apropriadas, a 
seu exclusivo critério. Uma parte deve dar um aviso por escrito com 10 
(dez) dias de antecedência à outra parte antes da divulgação de acordo 
com as subseções (ii) ou (iii) acima. 

10.7 Publicity. A party shall not publicize or disclose the terms or 
existence of this Order, nor shall a party use the name(s), trademark(s), 
or tradename(s) of the other party’s customer, the other party, its 
subsidiaries or Affiliates, except as follows: i) With the prior written 
consent of the other party, or II) as may be necessary for the party to 
perform its obligations under this Order or iii) as may otherwise be 
required by law, such disclosure shall be coordinated with the other 
party. A party may impose, as a condition of its consent, any restrictions 
which such Party deems appropriate, in its sole discretion. A party shall 
provide 10 days written notice to the other party prior to disclosure 
under subsections (ii) or (iii) above.  

10.8 Acesso a sistemas de informações. O acesso, se houver, a Sistemas 
de Informações da DXC é concedido apenas para a prestação dos Serviços 
previstos na presente Ordem, e limita-se àqueles Sistemas de 
Informações da DXC, períodos e pessoal específicos eventualmente 
acordado em separado entre a DXC e o Fornecedor. A DXC poderá exigir 
que os empregados, as subcontratadas ou agentes do Fornecedor 
assinem termos individuais antes de acessar os Sistemas de Informações 
da DXC. Fica expressamente proibido o uso dos Sistemas de Informações 
da DXC durante qualquer outro período ou por pessoas não autorizadas 
pela DXC. O acesso está sujeito às políticas, normas e diretrizes da DXC 
sobre controle comercial e proteção às informações, conforme eventuais 
alterações implementadas em tais documentos. Fica expressamente 
proibido o uso de qualquer outro Sistema de Informações da DXC. Esta 
proibição se aplica até mesmo quando um Sistema de Informações da 
DXC que o Fornecedor está autorizado a acessar servir de gateway para 
outros Sistemas de Informações fora da cobertura da autorização do 
Fornecedor. O Fornecedor concorda em acessar os Sistema de 
Informações da DXC somente a partir de locais específicos, com acesso 
aprovado pela DXC. Para acesso fora das instalações da DXC, a DXC 
designará as conexões específicas de rede que devem ser usadas para 
acessar os Sistema de Informações da DXC. 

10.8 Access to Information Systems. Access, if any, to DXC’ Information 
Systems is granted solely to perform the Services under this Order, and 
is limited to those specific DXC Information Systems, time periods and 
personnel as are separately agreed to by DXC and Supplier from time to 
time. DXC may require Supplier’s employees, subcontractors or agents 
to sign individual agreements prior to access to DXC’ Information 
Systems. Use of DXC Information Systems during other time periods or 
by individuals not authorized by DXC is expressly prohibited. Access is 
subject to DXC business control and information protection policies, 
standards and guidelines as may be modified from time to time. Use of 
any other DXC Information Systems is expressly prohibited. This 
prohibition applies even when an DXC Information System that Supplier 
is authorized to access, serves as a gateway to other Information 
Systems outside Supplier’s scope of authorization. Supplier agrees to 
access Information Systems only from specific locations approved for 
access by DXC. For access outside of DXC premises, DXC will designate 
the specific network connections to be used to access Information 
Systems.  

 

11 SEGURANÇA DE DADOS E PRIVACIDADE 11 INFORMATION SECURITY  

11.1 O Fornecedor implementará e manterá medidas de privacidade e 
segurança para proteger Dados, Serviços e Produtos DXC de acordo com 
o Programa de Segurança de Rede de Dados ("DNSS") abaixo. Além disso, 
esses termos podem ser atualizados periodicamente e qualquer 
atualização desse tipo pode ser refletida no Portal do Fornecedor 
(Supplier Resources - Data-Network and Security Schedule-DNSS).. Estes 
termos podem ser modificados de tempos em tempos. Quaisquer termos 
não definidos neste documento dependerão da definição no DNSS. 

11.1 Supplier shall implement and maintain security measures to 
protect DXC Data, Services and Products in accordance with the Data 
Network Security Schedule ("DNSS") as set forth herein on the DXC 
Portal at: (Supplier Resources - Data-Network and Security Schedule-
DNSS). 
The DNSS forms part of the Agreement. Capitalized terms not 
specifically defined in this Agreement or in this section “Information 
Security”, shall have the meaning set forth in the DNSS. 

11.2 (Intencionalmente Excluído) 11.2 (Intentionally Omitted). 

11.3 O Fornecedor deve apenas Tratar Dados da DXC e acessar sistemas 
de informação na medida e nas formas necessárias para fornecer os 

11.3 Supplier shall only Process DXC Data and access information 
systems to the extent and in a manner necessary to provide the 

https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
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Serviços, software ou Produtos, de acordo com as instruções da DXC, 
conforme estabelecido neste Contrato. Qualquer acesso ou uso de 
sistemas de informação DXC ou Tratamento de Dados da DXC por ou em 
nome do Fornecedor para qualquer outro propósito será considerado 
uma infração material do Contrato pelo Fornecedor. O Fornecedor não 
poderá vender, alugar, transferir, distribuir, divulgar, copiar, alterar ou 
remover Dados da DXC, Sistema de Informações da DXC ou Produtos, a 
menos que autorizado por escrito pela DXC. O Fornecedor deve garantir 
que todo o Tratamento de Dados da DXC e o fornecimento de Serviços e 
Produtos estejam em conformidade com todas as leis aplicáveis. Se o 
Fornecedor não puder Tratar os Dados da DXC ou fornecer Serviços ou 
Produtos de acordo com tais leis aplicáveis e esses termos, o Fornecedor 
deverá notificar imediatamente a DXC por escrito. 

Services, software or Products, in accordance with this Agreement and 
any SOW, this section “Information Security” and the “DNSS”. Any 
access to or use of DXC information systems or Processing of DXC Data 
by or on behalf of Supplier for any other purpose, not explicitly 
authorized in writing by DXC, shall be deemed a material breach of the 
Agreement by Supplier. Supplier shall not sell, rent, transfer, distribute, 
disclose, copy, alter, or remove DXC Data, DXC information system, or 
Product unless authorized in writing by DXC. Supplier shall ensure all 
Processing of DXC Data and provisioning of Services and Products 
complies with all Applicable Laws. If Supplier cannot Process the DXC 
Data or provide Services or Products in accordance with such Applicable 
Laws, this Agreement and any SOW, this section “Information Security” 
and the “DNSS, then Supplier shall immediately notify DXC in writing. 

11.4 O Fornecedor deve desenvolver, implementar e manter um 
programa abrangente de segurança da informação com salvaguardas 
padrão do setor de segurança da informação, como a ISO 27001/2, para 
proteger os Dados da DXC contra Violação de Segurança e fornecer 
Serviços ou Produtos seguros. 

11.4 Supplier shall develop, implement and maintain a comprehensive 
information security program with information security industry 
standard safeguards, such as ISO 27001/2, to protect DXC Data against 
Security Breach and to provide secure Services or Products.  

11.5 Todas as notificações, relacionadas a Violação de Segurança, 
Investigação, vulnerabilidade ou não conformidade de segurança do 
Produto, deverão ser feitas ao Centro de Defesa Cibernética da DXC por 
um dos seguintes meios (a) e-mail para: SIRCC@dxc.com no caso de um 
Incidente de Segurança e (b) contato telefônico pelo número 1 (844) 898 
3705 AMS e/ou +61 2 9034 3430. O Fornecedor deverá aplicar todos os 
esforços comercialmente razoáveis para enviar uma notificação à DXC 
dentro de 12 horas após o Fornecedor ter conhecimento de uma Violação 
de Segurança (ou prazo inferior, se assim exigido pela legislação 
aplicável). 

11.5 All Notifications, whether related to Security Breach, Product 
security, vulnerability or non-compliance, shall be made to the DXC 
Security Incident Response and Control Center via (a) email to: 
SIRCC@dxc.com and (b) telephonically to 1 (844) 898 3705 Americas 
and /or +61 2 9034 3430 International. Supplier shall use commercially 
reasonable efforts to provide DXC with notification within 24 hours 
after Supplier becomes aware of a Security Breach. 

11.6 Auditoria DXC do Fornecedor. A DXC reserva-se o direito de 
auditar, inspecionar e fazer cópias ou extratos dos registros e processos 
do Fornecedor que evidenciem o desempenho do Fornecedor e a 
conformidade com este Contrato (incluindo, sem limitação, todos os 
materiais relativos a testes de drogas e verificação de antecedentes de 
todos os funcionários e subcontratados), a qualquer momento mediante 
notificação com 7 dias de antecedência ao Fornecedor. Conforme 
aplicável, essa auditoria também pode se aplicar às instalações de 
processamento de dados, afiliadas, subcontratadas e arquivos de dados 
do Fornecedor, conforme necessário, para confirmar a conformidade do 
Fornecedor com as disposições deste Contrato. Adicionalmente, o 
Fornecedor disponibilizará seus funcionários, executivos e diretores para 
reuniões com a DXC ou seus representantes, se a DXC tiver motivos 
razoáveis para acreditar que o Fornecedor não cumpriu os termos desta 
Ordem. Tais revisões devem ser organizadas por meio de acordo com o 
Fornecedor e estarão sujeitas aos requisitos razoáveis de segurança do 
Fornecedor. Se uma auditoria revelar que o Fornecedor está infringindo, 
de forma relevante, as suas obrigações sob este Contrato, o Fornecedor 
reembolsará a DXC por todos os custos da auditoria, incluindo, sem 
limitação, os custos de quaisquer auditores terceirizados contratados 
pela DXC e os custos dos auditores internos da DXC em relação ao tempo 
de trabalho efetivo e despesas de viagem por eles incorridas. 

11.6 DXC Audits of the Supplier. DXC reserves the right to audit, inspect, 
and make copies or extracts (“Audit”) of Supplier’s records and 
processes which evidences Supplier’s performance under, and 
compliance with, this Agreement (including without limitation and to 
the extent permitted by applicable laws, all materials pertaining to drug 
tests and background checks of all personnel and subcontractors 
assigned to DXC), at any time within 7 days prior notice to Supplier. As 
applicable, such Audit may also apply to Supplier’s data processing 
facilities, affiliates, subcontractors and data files as reasonably 
necessary to confirm Supplier’s compliance with the provisions of this 
Agreement. Such Audits shall be arranged by discussion with the 
Supplier and shall be subject to the Supplier’s security policies. 
Additionally, Supplier will make its employees, officers, and directors 
available for meetings with DXC or its representatives if DXC has 
reasonable grounds for believing that the Supplier has not complied 
with this Agreement. If an Audit reveals that Supplier is in material 
breach of its obligations under this Agreement, Supplier shall reimburse 
DXC for all costs of the Audit, including without limitation the costs of 
any third-party auditors engaged by DXC, the costs of DXC’s internal 
employee auditors for actual working time and travel expenses 
incurred. 

11.7 Quando aplicável, o Fornecedor deverá cumprir o Suplemento, 
conforme definido na Cláusula 18 abaixo. 

11.7 Where applicable, Supplier shall comply with the Supplement as 
defined in Clause 18 below. 

 

12 CONFORMIDADE COM AS NORMAS PÚBLICAS 12 GOVERNMENTAL COMPLIANCE  

12.1 Disposições Gerais. O Fornecedor sempre cumprirá todas as leis, 
normas e regulamentos federais, estaduais, locais e estrangeiros 
aplicáveis às suas obrigações previstas na presente Ordem e, se aplicável, 
às suas atividades industriais para fabricação dos Produtos. O Fornecedor 
fornecerá à DXC todas as informações necessárias para que a DXC cumpra 
tais leis, normas e regulamentos em seu uso dos Produtos e Serviços ou 
informações que sejam razoavelmente solicitadas pela DXC para 
confirmar o cumprimento de tais leis, normas e regulamentos ou as 
disposições da presente Ordem. 

12.1 General. Supplier will at all times comply with all federal, state, 
local and foreign laws, rules and regulations applicable to its obligations 
under this Order and, if applicable, its manufacture of Products. 
Supplier shall furnish to DXC all information required to enable DXC to 
comply with such laws, rules, and regulations in its use of the Products 
and Services or reasonably requested by DXC to confirm compliance 
with such laws, rules and regulations or with the provisions of this 
Order. 

12.2 Segurança. Sem limitação ao disposto na Cláusula 12.1, o 
Fornecedor garante que em todos os países em que conduz atividades 

12.2 Security. Without limiting Section 12.1, Supplier warrants that in 
all countries in which Supplier does business, its operations and 

mailto:SIRCC@dxc.com
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comerciais, as suas operações e as suas remessas cumprem com todas as 
leis e regulamentos aplicáveis à segurança. Desde que aplicável às 
atividades comerciais do Fornecedor, o Fornecedor concorda em 
implementar as Recomendações de Segurança estabelecidas pela 
Parceria Alfândega/Comércio contra o Terrorismo dos EUA (“C- TPAT”) 
(http://www.cbp.gov/border-security/ports- entry/cargo-security/ctpat-
customs-trade-partnership- against-terrorism) ou diretrizes equivalentes 
de segurança. Além disso, o Fornecedor cumprirá ou superará as 
exigências de segurança definidas pela DXC. O Fornecedor e a DXC 
poderão conduzir anualmente uma auditoria formal e documentada de 
Compliance de segurança, de modo que a primeira auditoria ocorra a 
pedido da DXC a qualquer tempo após o aceite da presente Ordem pelo 
Fornecedor. O Fornecedor notificará imediatamente a DXC por escrito 
sobre qualquer área que não atenda às recomendações aplicáveis da C-
TPAT, de diretrizes equivalentes de segurança ou de exigências de 
segurança da DXC. Mediante notificação do não cumprimento por parte 
do Fornecedor, seja pelo próprio Fornecedor ou por uma auditoria ou 
inspeção conduzida pela DXC, a DXC poderá rescindir a Ordem ou 
renunciar à exigência por um determinado período a fim de permitir que 
o Fornecedor se adeque e passe a cumprir a exigência. 

shipments comply with all applicable laws and regulations regarding 
security. To the extent applicable to Supplier’s business, Supplier agrees 
to implement the Security Recommendations set forth by the U.S. 
Customs Service Customs-Trade Partnership Against Terrorism (“C-
TPAT”) (http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-
security/ctpat-customs-trade-partnership-against-terrorism) or 
equivalent security guidelines. In addition, Supplier shall meet or 
exceed security requirements designated by DXC. Supplier and DXC 
may perform a formal, documented security compliance audit on an 
annual basis, with the first audit taking place upon DXC’ request at any 
time after Supplier’s acceptance of this Order. Supplier shall 
immediately notify DXC in writing of any area where it fails to meet the 
applicable recommendations of C-TPAT or equivalent security 
guidelines, or the DXC Security requirements. Upon notification of 
Supplier’s failure to comply, whether by Supplier or through an audit or 
DXC inspection, DXC may either terminate the Order or grant a waiver 
of the requirement for a limited time to allow Supplier to become 
compliant.  

12.3  Exigências de compras federais dos EUA. Sem limitar a Cláusula 
12.1, quando a DXC estiver na condição de contratada ou subcontratada 
do Governo Federal dos EUA, todos os regulamentos aplicáveis a compras 
exigidos pela legislação ou pelos regulamentos federais a serem inseridos 
em contratos e subcontratos se aplicam à presente Ordem, incluindo, 
sem restrição a FAR 52.219-8 (Uso de Pequenas Empresas), FAR 52.219.-
9 (Plano de Subcontratação de Pequenas Empresas), FAR 52.219-16 
(Plano de Subcontratação com Cláusula Penal), FAR 52.222-26 (Igualdade 
de oportunidades), FAR 52.222-35 (Igualdade de Oportunidades para 
Veteranos de Guerra com Necessidades Especiais, Veteranos da Guerra 
do Vietnã e outros Veteranos Legítimos), FAR 52.222-36 (Ação Afirmativa 
para Trabalhadores com Necessidades Especiais), FAR 52.222-39 
(Notificação de Direitos do Empregado sobre o Pagamento de 
Contribuições ou Taxas Sindicais), FAR 52.222-41 (Lei do Contrato de 
Prestação de Serviços de 1965) e FAR 52.247-64 (Preferência para 
Embarcações Comerciais Privadas de Bandeira dos EUA). 

12.3 US Federal Procurement Requirements. Without limiting Clause 
12.1, when DXC is a US Federal Government contractor or 
subcontractor, all applicable procurement regulations required by 
federal law or regulations to be entered into contracts and subcontracts 
apply to this Order, including, without restriction to FAR 52.219-8 (Use 
of Small Businesses), FAR 52.219.-9 (Small Business Subcontracting 
Plan), FAR 52.219-16 (Subcontracting Plan with Penal Clause), FAR 
52.222-26 (Equal Opportunities) , FAR 52.222-35 (Equal Opportunity for 
War Veterans with Disabilities, Vietnam War Veterans and other 
Legitimate Veterans), FAR 52.222-36 (Affirmative Action for Workers 
with Disabilities), FAR 52.222-39 (Notification of Rights of the Employee 
on Payment of Contributions or Union Fees), FAR 52.222-41 (Service 
Agreement Act of 1965) and FAR 52.247-64 (Preference for Private 
Commercial Vessels those of the US Flag) under US Federal law(s). 

12.4 Outras exigências. Quando aplicável, o Fornecedor cumprirá as 
exigências do Executive Order 11246 (Decreto Presidencial dos EUA nº 
11246), da Vocacional Reabilitativo Act (Lei de Reabilitação Vocacional 
dos EUA) e da Vietnam Era Veteran’s Readjustment Act (Lei de Assistência 
de Reajustamento dos Veteranos da Era do Vietnã). 

12.4 Other Requirements. Supplier shall comply with the requirements 
of Executive Order 11246, the Vocational Rehabilitation Act, and the 
Vietnam Era Veteran’s Readjustment Act under US Federal laws. 

12.5 Acessibilidade. O Fornecedor garante que todos os Produtos 
cumprirão as exigências estipuladas em todas as leis, normas e 
regulamentos federais, estaduais, locais e estrangeiros aplicáveis à 
acessibilidade de tecnologias da informação para pessoas com 
necessidades especiais. O Fornecedor concorda em usar pessoal treinado 
e competente para atender às necessidades de pessoas com 
necessidades especiais ao prestar os Serviços previstos na presente 
Ordem. 

12.5 Accessibility. Supplier warrants that all Products will meet the 
requirements set forth in all federal, state, local and foreign laws, rules, 
and regulations applicable to accessibility of information technology for 
people with disabilities. Supplier agrees to use personnel trained and 
knowledgeable in supporting the needs of persons with disabilities in 
performance of Services under this Order. 

12.6 Certificação de faturas. Se e quando solicitado pela DXC, e, 
quando for o caso, como uma condição precedente ao pagamento de 
uma fatura, o Fornecedor certificará em separado em cada fatura o 
seguinte: “Certificamos que os itens contratados aqui citados foram 
produzidos de acordo com todas as exigências aplicáveis das Seções 6, 7 
e 12 do Fair Labor Standards Act (Lei de Normas de Trabalho Justo), 
conforme alterado, e de acordo com os regulamentos e instruções do 
Departamento de Trabalho dos EUA emitidos segundo o artigo 14 de tal 
lei. Certificamos ainda que todo e qualquer item contratado adicional 
será produzido de acordo com tais exigências.” 

12.6 Invoice Certification. When and if requested by DXC, as a condition 
precedent to payment thereof, Supplier shall separately certify each 
invoice as follows: “We certify that contract deliverables listed hereon 
were produced in compliance with all applicable requirements of 
Sections 6, 7, and 12 of the Fair Labor Standards Act, as amended, and 
of regulations and orders of the U.S. Department of Labor issued under 
Section 14 thereof. We further certify that any and all additional 
contract deliverables will be produced in compliance with same.”  

12.7 Vínculos trabalhistas. O presente Contrato não estabelece vínculo 
empregatício entre as partes, tampouco nenhuma relação de 
subordinação entre o pessoal, os gerentes, os empregados, os agentes 
e/ou terceiros que estejam sob a responsabilidade do Fornecedor. O 
pessoal do Fornecedor estará sujeito às orientações, à supervisão e ao 
controle do Fornecedor. O Fornecedor é o único responsável pelo 

12.7 Employment Relationship. This Agreement does not establish an 
employment relationship between the parties, nor any subordination 
relationship between the personnel, managers, employees, agents 
and/or third parties that are under the responsibility of the Supplier. 
The Supplier's personnel shall be subject to the Supplier's guidance, 
supervision and control. Supplier is solely responsible for paying 

http://www.cbp.gov/border-security/ports-
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat-customs-trade-partnership-against-terrorism
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat-customs-trade-partnership-against-terrorism
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pagamento das remunerações e/ou benefícios a seu pessoal e por 
satisfazer todas as obrigações fiscais relacionadas a eles. O Fornecedor 
indenizará, defenderá e protegerá a DXC contra qualquer ação (de ex-
empregado do Fornecedor ou de qualquer autoridade) relacionada a tais 
tributos, contribuições e remunerações/benefícios. O Fornecedor deverá 
cumprir todas as regulamentações definidas pelas autoridades 
competentes sobre declarações obrigatórias. Na hipótese de uma ação 
administrativa ou judicial em face da DXC em relação ao não 
cumprimento de qualquer obrigação pertinente ao Fornecedor, a DXC 
terá o direito de reter os pagamentos devidos ao Fornecedor até que ele 
cumpra ou seja liberado de suas obrigações ou até que a DXC seja 
excluída como ré de tal procedimento. 

compensation and/or benefits to its personnel and for satisfying all tax 
obligations relating to them. Supplier will indemnify, defend and 
protect DXC against any proceeding (by a former employee of the 
Supplier or any other authority) related to such taxes, contributions and 
remuneration/benefits. Supplier shall comply with all regulations set 
forth by the competent authorities regarding mandatory declarations. 
In the event of an administrative or legal proceeding against DXC 
regarding the non-compliance with any obligation pertaining to the 
Supplier, DXC shall have the right to withhold payments due to the 
Supplier until it fulfills or is released from such obligations or until DXC 
is excluded as a defendant from such proceeding. 

12.8 Trabalho infantil e escravo. O Fornecedor garante que não usará 
em nenhuma atividade relacionada ao presente Contrato trabalho 
infantil, nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal do Brasil, 
e tampouco usará mão de obra em condições análogas às de escravo. 

12.8 Child and slave labor. The Supplier warrants that it will not use 
child labor in any activity related to this Agreement, pursuant to article 
7, XXXIII of the Federal Constitution of Brazil, nor will it use labor in 
conditions analogous to slavery. 

 

13 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
13 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

13.1 Responsabilidade socioambiental. O Fornecedor garante que em 
todos os países em que ele e, salvo melhor juízo, suas subcontratadas 
fazem negócios, suas operações cumprem todas as leis e regulamentos 
aplicáveis ao Direito do Trabalho, à saúde e a segurança dos empregados, 
à proteção do meio ambiente e à ética. O Fornecedor cumprirá os 
Princípios da Cadeia de Suprimentos Responsável DXC estabelecidos no 

Portal DXC em  (Supplier Resources - DXC Responsible Supply Chain 

Principles), incluindo o estabelecimento de sistemas de gerenciamento 
nele descritos. 
 

13.1 Social and Environmental Responsibility. Supplier warrants that in 
all countries in which Supplier and, to Supplier’s information and 
belief, Supplier’s authorized subcontractors do business, its and their 
operations comply with all applicable laws and regulations governing 
labor and employment, employee health and safety, protection of the 
environment, and ethical practices. Supplier will comply with the DXC 
Responsible Supply Chain Principles set forth on the DXC Portal at  
(Supplier Resources - DXC Responsible Supply Chain Principles), 
including establishment of management systems as described therein. 

13.2 Conformidade. Todos os Produtos e suas embalagens cumprirão 
as Especificações Gerais da DXC para o Meio Ambiente, o DWG nº A-
5951-1745-1 estabelecido no Portal DXC em (Supplier Resources - DXC 
Responsible Supply Chain Principles), além de todas as outras 
especificações da DXC para os Produtos. O Fornecedor apresentará à DXC 
todas as informações necessárias para confirmar a composição dos 
materiais de peças, componentes ou outras partes dos Produtos ou de 
suas embalagens, conforme forem fornecidos à DXC nos termos da 
presente Ordem ou conforme forem usados em qualquer processo de 
fabricação. 

13.2 Compliance. All Products and their packaging will comply with DXC’ 
General Specifications for Environment, DWG No. A-5951-1745-1 set 
forth on the DXC Portal at  (Supplier Resources - DXC Responsible 

Supply Chain Principles), in addition to any other DXC specifications for 
the Products. Supplier will furnish DXC any information to confirm the 
material composition of parts, components or other constituents of 
Products or their packaging, as supplied to DXC under this Order or as 
used in any manufacturing processes. 

13.3 Substâncias químicas. O Fornecedor garante que: (i) todas as 
substâncias químicas contidas nos Produtos constam do inventário de 
substâncias químicas compilado e publicado pela Agência de Proteção 
Ambiental dos EUA de acordo com o Toxic Substances Control Act (Lei de 
Controle de Substâncias Tóxicas dos EUA) e/ou de acordo com a 
legislação local aplicável, conforme o caso, e (ii) todas as Fichas de Dados 
de Segurança de Material que devem ser fornecidas pelo Fornecedor para 
os Produtos serão entregues à DXC com informações completas e 
precisas antes do envio dos Produtos. 

13.3 Chemical Substances. Supplier warrants that: (i) each chemical 
substance contained in Products is on the inventory of chemical 
substances compiled and published by the Environmental Protection 
Agency pursuant to the Toxic Substances Control Act and (ii) all Material 
Safety Data Sheets required to be provided by Supplier for Products 
shall be provided to DXC prior to shipment of the Products and shall be 
complete and accurate. 

13.4 Devolução. O Fornecedor aceitará de volta, sem qualquer ônus, 
qualquer material incluído nos Produtos ou em suas embalagens, com 
frete reverso pago  pela DXC de qualquer país que exija que os Produtos 
sejam devolvidos pelo usuário no final da vida dos Produtos. 

13.4 Take Back. Supplier will accept back, free of charge, any material 
included in the Products or their packaging, returned freight prepaid, 
by DXC from any country that requires Products be taken back from the 
user at the end of life of the Products. 

 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS. 
14 MISCELLANEOUS. 

14.1 Inadmissibilidade de cessão. O Fornecedor não delegará nem 
cederá seus direitos ou obrigações sob essa Ordem sem o prévio 
consentimento por escrito da DXC. Será nula qualquer tentativa de 
delegação ou cessão por parte do Fornecedor sem tal consentimento. 

14.1 No Assignment. Supplier shall not delegate or assign its rights or 
obligation without DXC’ prior written consent. Any attempted 
delegation or assignment by Supplier without such consent shall be 
void. 

14.2 Lei Aplicável. A presente Ordem será interpretada e regida 
segundo as leis do Brasil. Quaisquer disputas relacionadas a essa Ordem 
serão submetidas ao foro da Comarca de São Paulo/SP. 

14.2 Choice of Law. This Order shall be interpreted and governed by the 
domestic laws of Brazil. Any conflicts arising out of this Order shall be 
settled by the Courts of São Paulo – SP.  

14.3 Limitação de Responsabilidade. Na medida permitida pela lei 
aplicável, em nenhum caso a DXC, incluindo suas subsidiárias, será 
responsável por qualquer perda de receitas, lucros cessantes, danos 
diretos ou indiretos. 

14.3 Limitation of Liability. To the extent permitted by applicable law, 
in no event will DXC, including its subsidiaries, be liable for any lost 
revenues, lost profits, incidental, and direct or indirect damages.  

https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/DXC-Responsible-Supply-Chain-Principles.pdf
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14.4 Relacionamento Não Exclusivo. A DXC não estará impedida de 
desenvolver por conta própria, de adquirir de terceiros, de distribuir ou 
de comercializar outros Produtos ou Serviços que possam desempenhar 
funções iguais ou semelhantes às dos Produtos ou Serviços previstos na 
presente Ordem. 

14.4 Non-Restrictive Relationship. DXC shall not be precluded from 
independently developing, acquiring from other third parties, 
distributing or marketing other Products or Services which may perform 
the same or similar functions as the Products or Services provided 
under this Order.  

14.5 Aquisição. Caso o Fornecedor seja adquirido por outra entidade, 
que não seja uma afiliada ou subsidiária do Fornecedor, a DXC, a seu 
exclusivo critério, terá o direito de rescindir imediatamente este Contrato 
mediante envio de uma notificação por escrito com catorze (14) dias de 
antecedência ao Fornecedor. Se a DXC optar por rescindir este Contrato 
por esse motivo, todos os Produtos e Serviços adquiridos até a data da 
rescisão sobreviverão (exceto em caso de rescisão prévia ou simultânea 
pelo Fornecedor por violação das disposições deste Contrato pela DXC) e 
serão regidos pelos termos e condições deste Contrato. Se a DXC, a seu 
exclusivo critério, optar por não rescindir este Contrato, seus direitos e 
responsabilidades neste Contrato não serão alterados por essa aquisição 
e permanecerão em vigor pelo prazo remanescente deste Contrato. 

14.5 Acquisition. In the event that Supplier is acquired by another 
entity, not affiliated with Supplier, or any of Supplier’s affiliates and/or 
subsidiaries, DXC, at its sole discretion, shall have the right to 
immediately terminate this Agreement upon fourteen (14) days written 
notice to Supplier. If DXC, elects to terminate this Agreement for such 
reason, all Products and Services procured through to the date of 
termination survive (barring prior or simultaneous termination by 
Supplier for breach of the provision of this Agreement by DXC) and be 
governed by the terms and conditions of this Agreement through their 
respective terms. If DXC, at is sole discretion, elects not to terminate 
this Agreement, its rights and responsibilities hereunder shall remain 
uninterrupted by such acquisition through the remaining term of this 
Agreement. 

 

15 LEIS ANTICORRUPÇÃO. 15 ANTI-CORRUPTION LAWS. 

15.1 O Fornecedor declara estar ciente das disposições do U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos 
Estados Unidos), do U.K. Bribery Act (a Lei Anticorrupção do Reino Unido), 
da lei brasileira nº 12.846/2013 e de outras legislações anticorrupção 
análogas em outras jurisdições onde o Fornecedor têm negócios ou que, 
em outras circunstâncias, possam se aplicar ao Fornecedor (em conjunto, 
“Leis Anticorrupção”). Em relação às transações contempladas no 
presente Contrato, o Fornecedor também concorda em se abster de 
efetuar pagamentos, transferir algo de valor, oferecer, prometer ou 
conferir alguma vantagem financeira ou de outra natureza, ou de pedir, 
concordar em receber ou aceitar uma vantagem financeira ou de outra 
natureza, seja direta ou indiretamente, na interação com qualquer 
representante ou funcionário público (inclusive funcionários de uma 
empresa pública ou órgão público internacional), partido político ou 
candidato a cargo público; qualquer outra pessoa física ou jurídica com a 
intenção de obter ou garantir um negócio ou, de outra forma, com o 
objetivo de obter uma vantagem comercial indevida. O Fornecedor 
concorda ainda que não agirá de modo a imputar à DXC a violação de Leis 
Anticorrupção. O Fornecedor notificará imediatamente a DXC caso fique 
ciente de qualquer tal violação e indenizará a DXC por eventuais perdas, 
danos, multas ou sanções que esta venha a sofrer ou incorrer em 
decorrência ou em relação a tal violação. No caso de violação das 
disposições acima, a DXC poderá suspender ou rescindir o Contrato a 
qualquer tempo, sem aviso prévio, responsabilização ou indenização. O 
Fornecedor, mediante solicitação da DXC, permitirá que a DXC conduza 
auditorias periódicas em seus livros e registros para averiguar o 
cumprimento da presente cláusula. A presente disposição subsistirá à 
extinção do Contrato, independentemente do motivo. Todos os 
empregados, agentes, representantes, subcontratados ou outras partes 
contratadas pelo Fornecedor que estejam de qualquer forma atuando 
nos termos do presente Contrato serão notificadas sobre as obrigações 
acima; concordarão em cumpri-las; e deverão assinar, antes do início da 
contratação, um contrato com o Fornecedor mencionando que estão 
cientes das obrigações acima e que concordam em cumpri-las. Além 
disso, o Fornecedor é e será responsável por indenizar a DXC, no limite 
máximo permitido pela lei, contra todas e quaisquer responsabilidade 
que possam decorrer das ações de tal empregado, agente, 
representante, subcontratado ou terceiro e de eventuais 
descumprimentos deles em relação aos termos do presente Contrato e 
de seus respectivos contratos com o Fornecedor. 

Supplier agrees that it is familiar with the provisions of the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act, the U.K. Bribery Act and other analogous anti-
corruption legislation in other jurisdictions in which Supplier conducts 
business or which otherwise apply to Supplier (collectively, and with 
related regulations, the “Anti-Corruption Laws”), and that it shall not in 
connection with the transactions contemplated by this Agreement 
make any payment or transfer anything of value, offer, promise or give 
a financial or other advantage or request, agree to receive or accept a 
financial or other advantage either directly or indirectly to any 
government official or government employee (including employees of 
a government corporation or public international organization) or to 
any political party or candidate for public office; or to any other person 
or entity with an intent to obtain or retain business or otherwise gain 
an improper business advantage. Supplier further agrees that it will not 
take any action which would cause DXC to be in violation of any Anti-
Corruption Laws. Supplier will promptly notify DXC if it becomes aware 
of any such violation and indemnify DXC for any losses, damages, fines 
or penalties that DXC may suffer or incur arising out of or incidental to 
any such violation. In case of breach of the above, DXC may suspend or 
terminate the Agreement at any time without notice, liability, or 
indemnity. Supplier shall, upon DXC’ request, allow DXC to conduct 
periodic audits of Supplier’s books and records to ascertain compliance 
with this clause. This provision will survive termination of the 
Agreement for any reason. Each of Supplier’s employee, agent, 
representative, subcontractor, or other party who has been or will be 
engaged by Supplier in connection with this Agreement will be made 
aware of the above obligations; will agree to comply with them; and 
will have signed, prior to beginning such involvement, an agreement 
with Supplier stating that they are aware of the above obligations and 
agree to comply with them. In addition, Supplier is and will be 
responsible for and will indemnify DXC to the greatest extent permitted 
by law against any and all liability that may arise from the actions of 
such employee, agent, representative, subcontractor, or other party 
and any of their failures to comply with the terms of this Agreement 
and their corresponding agreement with Supplier. 

15.2 O Fornecedor garante que, em todos os países nos quais o 
Fornecedor faz negócios com a DXC, incluindo subsidiárias e empresas 
subcontratadas autorizadas da DXC, são cumpridas todas as leis e 
regulamentos trabalhistas, de saúde e segurança dos funcionários, de 
proteção do meio ambiente e de práticas éticas aplicáveis. O Fornecedor 

15.2. The Supplier warrants that in all countries in which the Supplier 
does business with DXC, including subsidiaries and authorized 
subcontractors of DXC, all applicable labor, employee health and 
safety, environmental protection laws and regulations are complied 
with. and ethical practices. Supplier shall comply with DXC's Social and 
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deverá cumprir com a Política de Responsabilidade Social e Ambiental da 
DXC, incluindo o estabelecimento dos sistemas de gestão ali descritos. 
Adicionalmente, o Fornecedor manterá o seu próprio código de conduta 
aplicável a todos seus funcionários e trabalhadores que suportam 
negócios realizados diretamente com a DXC. Tal código deverá ser 
consistente com o escopo de tópicos e o alto nível de comportamento 
ético em conformidade com a legislação contemplada no EICC - Código 
de Conduta da Indústria Eletrônica. A Política de Responsabilidade Social 
e Ambiental da DXC e o Código de Conduta da Indústria Eletrônica da DXC 
estabelecido no Portal DXC em  (Supplier Resources - DXC Responsible 
Supply Chain Principles).  

Environmental Responsibility Policy, including the establishment of 
the management systems described therein. Additionally, Supplier will 
maintain its own code of conduct applicable to all its employees and 
workers who support business conducted directly with DXC. Such code 
must be consistent with the scope of topics and the high level of 
ethical behavior in accordance with the legislation contemplated in 
the EICC - Code of Conduct for the Electronic Industry. DXC's 
Environmental and Social Responsibility Policy and DXC's Electronic 
Industry Code of Conduct set forth on the DXC Portal at (Supplier 
Resources - DXC Responsible Supply Chain Principles). 
 

 

16 PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE 16 DATA PROTECTION AND PRIVACY 

16.1 Para os propósitos dos Serviços que o Fornecedor proverá para a 
DXC, Clientes DXC e / ou usuários finais de Clientes DXC ou da DXC sob os 
termos deste Contrato e de qualquer Ordem, os seguintes itens se 
aplicam: 
 
16.2 Definições. As seguintes definições aplicam-se à presente Cláusula 
e à Cláusula “Segurança de dados”: 

 
“Controlador de Dados” significa uma pessoa física ou jurídica que 
(isoladamente ou em conjunto com outras pessoas) determina os 
propósitos para os quais, e a maneira como, quaisquer Dados Pessoais 
(conforme ora definidos) são, ou serão, tratados. Uma pessoa pode ser 
uma organização, um indivíduo ou quaisquer outros órgãos corporativos 
ou não incorporados de pessoas. 
 
“Leis de Privacidade de Dados” significa qualquer lei ou regulamento 
estadual ou nacional que proteja a privacidade, a confidencialidade ou a 
segurança de Dados Pessoais ou de qualquer categoria específica de 
Dados Pessoais. 
 
“Suplementos de privacidade de dados” significa o Suplemento GDPR da 
UE, o Suplemento GDPR do Reino Unido e o Suplemento LGPD do Brasil 
definidos no Portal DXC em (Supplier Resources - Data Privacy 
Supplement) 
 
“Operador de Dados” em relação aos Dados Pessoais, significa qualquer 
pessoa que Processe os Dados Pessoais somente em nome e de acordo 
com as instruções do Controlador de Dados. O termo Operador de Dados 
incorpora a função de um Sub-operador de Dados no caso em que a parte 
que fornece os Dados Pessoais ao Sub-operador de Dados atua como um 
Operador de Dados em nome de um terceiro que é o Controlador de 
Dados. 
 
“Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE”, “EU GDPR” significa 
o regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeu e do conselho, 
conforme alterado de tempos em tempos. 
 
 
“Diretiva da UE” significa a Diretiva de Proteção de Dados da UE (também 
conhecida como Diretiva 95/46 / EC) conforme alterada ou substituída de 
tempos em tempos, incluindo sem limitação o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados da UE. 
 
“LGPD” significa a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709 de 14 
de agosto de 2018, conforme alterada. 
 

“Informações Pessoais” ou “Dados Pessoais” 
é qualquer informação identificável individualmente sobre a DXC, 
Clientes DXC, funcionários (incluindo funcionários ou clientes de Clientes 
DXC) ou quaisquer outros indivíduos sobre quem o Fornecedor recebe 
informações pessoais de ou em nome da DXC em conexão com o 

16.1. For the purposes of Services, Product, SaaS, Software, and/or 
Maintenance and Support, that Supplier provides to DXC, DXC 
Customers, and/or end users of DXC or DXC Customers under the terms 
of this Agreement, any Schedule, and/or SOW, the following shall apply:  
 
16.2 Definitions The following definitions shall apply to this Section 
‘Data Protection and Privacy’ and the Section ‘Security of data’:  
 
“Data Controller” means an individual or legal entity who (alone or 
together with others) determines the purposes for which, and the 
manner in which, any Personal Data (as defined herein) is, or will be, 
processed. A person can be an organization, an individual or any other 
corporate or non-incorporated bodies.  
 
 
“Data Privacy Laws” means any state or national law or regulation 
protecting the privacy, confidentiality, or security of Personal Data.  
 
 
“Data Privacy Supplements” means the EU GDPR Supplement, the UK 
GDPR Supplement, and the Brazil LGPD Supplement set forth on the 
DXC Portal at (Supplier Resources - Data Privacy Supplement). 
 
 
 
“Data Processor” in relation to Personal Data, means any person who 
Processes Personal Data only on behalf and in accordance with the 
instructions of the Data Controller. The term Data Processor 
incorporates the role of a Data Sub-Processor in the event that the 
party providing the Personal Data to the Data Sub-Processor acts as a 
Data Processor on behalf of a third party which is the Data Controller. 
 
 
“EU General Data Protection Regulation”, "EU GDPR" means 
regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the council 
as amended from time to time.  
 
 
“UE Directive” means the EU Data Protection Directive (also known as 
Directive 95/46/EC) as amended or superseded from time to time, 
including without limitation the EU General Data Protection Regulation. 
 
 
“LGPD” means the General Data Protection Law – Law No. 13,709 from 
August 14, 2018.  
 
 
“Personal Information” or "Personal Data” is defined as any individually 
identifiable information about DXC, DXC Clients, employees (including 
employees or customers of DXC Clients) or any other individuals about 
whom Supplier receives Personal Data , from or on behalf of DXC in 
connection with Supplier’s performance under this Agreement or any 
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desempenho do Fornecedor sob este Contrato ou qualquer Ordem, 
incluindo, mas não limitado a, PHI (conforme definido abaixo) a Dados 
Pessoais, conforme definido nas Leis de Privacidade de Dados relevantes. 
 
“Tratar” ou “Tratamento” ou “Tratado” tem o significado estabelecido 
nas Leis de Privacidade de Dados relevantes ou, quando não definido, 
significa qualquer operação ou conjunto de operações que são 
executadas nos Dados Pessoais, seja ou não por meios automáticos, 
como criar , coletar, obter, acessar, gravar, organizar, armazenar, 
adaptar, alterar, recuperar, consultar, usar, criptografar ou divulgar por 
transmissão, disseminação ou disponibilizar, alinhar ou combinar, 
bloquear, apagar ou destruir. 
 
“UK GPDR” significa os regulamentos emitidos pela autoridade 
reguladora apropriada do Reino Unido com relação ao EU GDPR, 
quaisquer alterações a eles ou outras cláusulas contratuais padrão 
aprovadas pelo UK Information Commissioner (“UK ICO”).  
 
“Informações Protegidas de Saúde” ou “PHI” (abreviação em Inglês para 
“Protected Health Information”) tem o significado estabelecido nas 
Regras de Privacidade e Segurança (45 CFR, Parte 160-164) emitidas de 
acordo com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro Saúde 
de 1996 (“HIPAA”). 
 

SOW, including, but not limited to, PHI (as defined below) and Personal 
Data as defined in any relevant Data Privacy Laws. 
 
 
“Process” or “Processing” or “Processed” as defined in the relevant 
Data Privacy Laws or, where not defined, means any operation or set of 
operations which is performed whether or not by automatic means 
(including, without limitation, accessing, collecting, recording, 
organizing, retaining, storing, adapting or altering, transmitting, 
retrieving, consulting, using, disclosing, making available, aligning, 
combining, blocking, erasing and destroying Personal Data). 
 
 
“UK GDPR” means the regulations issued by the appropriate United 
Kingdom regulatory authority pertaining to the EU GDPR, any 
amendments thereto, or such other standard contractual clauses as are 
approved by the UK Information Commissioner (“UK ICO”). 
 
“Protected Health Information” or “PHI” has the meaning set forth in 
the Privacy and Security Rules (45 CFR, Part 160-164) issued pursuant 
to the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 
(“HIPAA”). 

16.3 Aplicabilidade das Proteções de Privacidade de Dados. No caso de 
os Dados Pessoais serem Tratados pelo Fornecedor em conexão com o 
cumprimento de suas obrigações sob este Contrato (incluindo qualquer 
Ordem), as disposições desta Cláusula “Proteção de Dados e Privacidade” 
serão aplicáveis. Para fins de clareza, os requisitos de segurança de dados 
contidos na Cláusula "Segurança de Dados e Privacidade" aplicam-se 
independentemente de os Dados Pessoais serem Tratados sob este 
Contrato ou qualquer Ordem. Todos os Dados Pessoais obtidos da, ou em 
nome da DXC ou em conexão com o cumprimento das disposições deste 
Contrato serão Tratados e protegidos de acordo com esta Cláusula, a 
Cláusula 'Segurança de Dados e Privacidade' e quaisquer outras Cláusulas 
deste Contrato que abordarem Dados Pessoais. Não obstante o acima 
exposto, as disposições sobre HIPAA abaixo aplicam-se somente se os 
Dados Pessoais Tratados de acordo com este Contrato ou qualquer 
Ordem atender à definição de PHI. 

16.3 Applicability of Data Privacy Protections. In the event that Personal 
Data will be Processed by Supplier in connection with the performance 
under this Agreement (including any SOW), the provisions of this 
Section ‘Data Protection and Privacy’ shall be applicable. For the 
avoidance of doubt, the data security requirements contained in 
section ‘Information Security’ shall apply regardless of whether 
Personal Data is Processed under this Agreement or any SOW. All 
Personal Data obtained from or on behalf of DXC or in connection with 
performance pursuant to this Agreement shall be Processed and 
protected pursuant to this Section ‘Data Protection and Privacy’, the 
Section ‘Information Security’ and any other Sections of this Agreement 
that address Personal Data. Notwithstanding the foregoing, the HIPAA 
provisions below apply only if the Personal Data Processed under this 
Agreement or any Order meets the definition of PHI. 
 

16.4 Conformidade com as Leis de Privacidade de Dados. O Fornecedor 
que atuar como Operador de Dados concorda que irá Tratar quaisquer 
Dados Pessoais aos quais tenha acesso em conexão com o cumprimento 
de suas obrigações sob este Contrato (incluindo qualquer Ordem) 
somente em nome e em benefício da DXC agindo como um Controlador 
de Dados (ou Operador Dados em nome da DXC ou de um Cliente DXC) 
de acordo com este Contrato e as instruções escritas anteriores da DXC, 
se houver, e conforme exigido por todas as Leis de Privacidade de Dados 
aplicáveis, na medida em que se apliquem ao Fornecedor como Operador 
de Dados. O Fornecedor concorda que não Tratará quaisquer Dados 
Pessoais para qualquer outro propósito, exceto instruções escritas 
específicas da DXC. Além disso, na medida aplicável aos Operadores de 
Dados, o Fornecedor concorda em cumprir quaisquer exigências de 
qualquer Lei de Privacidade de Dados aplicável em relação à coleta, 
armazenamento, uso, transferência, segurança ou processamento de 
Dados Pessoais. Isso pode incluir a exigência de que o Fornecedor celebre 
um contrato por escrito, como as cláusulas contratuais padrão da UE (ou 
do Brasil, conforme o caso), derivadas da Diretiva da UE (ou da LGPD, 
conforme o caso), para fornecer um nível adequado de proteção da 
privacidade. 

16.4 Compliance with Data Privacy Laws. The Supplier acting as a Data 
Processor agrees that it will Process any Personal Data to which it has 
access in connection with its performance under this Agreement 
(including any SOW) only on behalf of and for the benefit of DXC acting 
as a Data Controller (or Data Processor on behalf of DXC or a DXC Client) 
in accordance with this Agreement and DXC prior written instructions, 
if any, and as otherwise required by all applicable Data Privacy Laws, 
insofar as they apply to Supplier as a Data Processor. Supplier agrees 
that it will not Process any Personal Data for any other purpose other 
than DXC-specific written instructions. In addition, to the extent 
applicable to Data Processors, Supplier agrees to comply with any 
requirements of any applicable Data Privacy Law regarding the 
collection, storage, use, transfer, security, or Processing of Personal 
Data. This may include requiring the Supplier to enter into a written 
agreement, such as standard EU (or Brazilian, as appropriate) 
contractual clauses derived from the EU Directive (or LGPD, as 
appropriate), to provide an adequate level of privacy protection. 
 

16.5 Transferência de dados pessoais. O Fornecedor garante à DXC que 
os Dados Pessoais providos ao Fornecedor ou obtidos pelo Fornecedor 
nos termos deste Contrato em nome da DXC (incluindo qualquer Ordem) 
não serão transferidos além das fronteiras nacionais, a menos que 
autorizado por lei ou especificado neste Contrato ou na Ordem aplicável 
conforme autorizado para transferência além das fronteiras nacionais. O 

16.5 Transfer of Personal Data. Supplier warrants to DXC that Personal 
Data provided to Supplier or obtained by Supplier under this 
Agreement on behalf of DXC (including any SOW) shall not be 
transferred across national boundaries unless authorized by law or 
specified within this Agreement or the applicable SOW as authorized 
for transfer across national boundaries. Supplier agrees that any such 
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Fornecedor concorda que qualquer transferência será feita apenas em 
conformidade com as Leis de Privacidade de Dados aplicáveis. Se for 
necessário transferir Dados Pessoais da EEA para qualquer país fora do 
EEA que não forneça um nível adequado de proteção de dados de acordo 
com as conclusões de adequação da Comissão da UE, a transferência será 
realizada de acordo com uma das seguintes disposições acordadas pelas 
partes: 
 
a. as cláusulas contratuais padrão da UE para Operadores de Dados, 
conforme consta na decisão da Comissão Europeia 2010/87 / UE, 
conforme periodicamente alteradas; ou 
b. outros meios legais publicados e confirmados pela Comissão da UE 
para alcançar um nível adequado de proteção dos direitos e da liberdade 
das pessoas durante todo o Tratamento de seus Dados Pessoais. 
 
Se houver um conflito entre esta Cláusula e as outras disposições deste 
Contrato, os requisitos desta Cláusula prevalecerão 

transfer will only be made in compliance with applicable Data Privacy 
Laws. If it becomes necessary to transfer EEA Personal Data to any 
country outside the EEA that does not provide an adequate level of data 
protection in accordance with the adequacy decisions of the EU 
Commission, the transfer will be carried out in accordance with one of 
the following provisions agreed by the parties: 
 
a. the standard EU contractual clauses for Data Processor as set out in 
European Commission decision 2010/87 / EU, as amended from time to 
time; or 
b. other legal means published and confirmed by the EU Commission to 
achieve an adequate level of protection of the rights and freedom of 
individuals during the entire Processing of their Personal Data. 
 
 
If there is a conflict between this Section and the other provisions of 
this Agreement, the requirements of this Section shall take precedence. 
 

16.6 Salvaguardas para Dados Pessoais. O Fornecedor desenvolverá, 
implementará, manterá e usará proteções administrativas, técnicas e 
físicas, conforme a DXC julgar apropriado, para preservar a segurança, 
integridade e confidencialidade e para impedir o uso ou a divulgação 
intencional ou não intencional, não permitida ou violadora, e para 
proteger contra o acesso não autorizado a, destruição acidental ou ilegal, 
perda ou alteração dos Dados Pessoais Processados, criados ou recebidos 
de ou em nome da DXC em conexão com os Serviços, funções ou 
transações a serem fornecidas ou contempladas por este Contrato 
(incluindo qualquer Ordem). Na medida em que nenhuma instrução 
específica seja fornecida pela DXC, tais proteções deverão atender a 
todos os padrões legais aplicáveis (incluindo quaisquer requisitos de 
criptografia impostos por lei) e deverão atender ou exceder os padrões 
de segurança aceitos no setor, como a ISO 27001/27002. O Fornecedor 
documentará e manterá estas salvaguardas atualizadas e as 
disponibilizará à DXC mediante solicitação. O Fornecedor deve assegurar 
que somente os funcionários ou representantes do Fornecedor que 
possam ser solicitados a assisti-lo no cumprimento de suas obrigações 
sob este Contrato terão acesso aos Dados Pessoais. 

16.6 Safeguards for Personal Data. Supplier agrees to develop, 
implement, maintain, and use administrative, technical, and physical 
safeguards, as deemed appropriate by DXC, to preserve the security, 
integrity and confidentiality of, and to prevent intentional or 
unintentional non-permitted or violating use or disclosure of, and to 
protect against unauthorized access to or accidental or unlawful 
destruction, loss, or alteration of, the Personal Data Processed, created 
for or received from or on behalf of DXC in connection with the Services, 
functions or transactions to be provided under or contemplated by this 
Agreement (including any SOW). To the extent that no specific 
instructions are provided by DXC, Such safeguards shall meet all 
applicable legal standards (including any encryption requirements 
imposed by law) and shall meet or exceed accepted security standards 
in the industry, such as ISO 27001/27002. Supplier agrees to document 
and keep these safeguards current and shall make the documentation 
available to DXC upon request. Supplier shall ensure that only Supplier’s 
employees or representatives who may be required to assist Supplier 
in meeting its obligations under this Agreement shall have access to the 
Personal Data. 

16.7 Contato com terceiros. No caso de (a) o Fornecedor receber uma 
solicitação de um terceiro (incluindo um indivíduo) para acessar 
quaisquer Dados Pessoais na posse do Fornecedor, e (b) o Fornecedor 
atuar como um Operador de Dados, o Fornecedor encaminhará 
imediatamente uma cópia desse pedido para DXC e irá cooperar com a 
DXC em responder a qualquer pedido deste tipo. Mediante solicitação da 
DXC, o Fornecedor disponibilizará seus Dados Pessoais à DXC ou a 
qualquer terceiro designado por escrito pela DXC e atualizará os Dados 
Pessoais que estejam em posse do Fornecedor, de acordo com as 
instruções escritas da DXC. Se qualquer governo ou autoridade 
competente solicitar ao Fornecedor que divulgue ou permita o acesso a 
Dados Pessoais, o Fornecedor deverá, imediatamente, notificar a DXC 
sobre tal solicitação e não deverá divulgar ou permitir o acesso a tais 
Dados Pessoais sem primeiro dar à DXC a oportunidade de consultar 
governo ou autoridade solicitante para tentar impedir tal divulgação ou 
acesso. O Fornecedor responderá a qualquer solicitação do governo ou 
da autoridade somente após consulta à DXC e a critério da DXC, a menos 
que exigido por lei. 

16.7 Contact with Third Parties. In the event that (a) Supplier receives a 
request from a third party (including an individual) to access any 
Personal Data in Supplier’s possession, and (b) Supplier acts as a Data 
Processor, Supplier will promptly forward a copy of such request to DXC 
and will cooperate with DXC in responding to any such request. Upon 
DXC’s request, Supplier will make Personal Data in its possession 
available to DXC or any Third Party designated in writing by DXC and 
will update Personal Data in Supplier’s possession in accordance with 
DXC's written instructions. If any government or competent authority 
requests Supplier to disclose or allow access to Personal Data, Supplier 
shall, unless legally prohibited, immediately notify DXC of such request 
and shall not disclose or allow access to such Personal Data without first 
giving DXC an opportunity to consult with the requesting government 
or authority to seek to prevent such disclosure or accessing. Supplier 
will respond to any such government or enforcement authority request 
only after consultation with DXC and at DXC’s discretion, unless 
otherwise required by law.  

16.8  Acesso a Dados Pessoais por Subcontratados. O Fornecedor exigirá 
que quaisquer subcontratados ou agentes aos quais divulgue Dados 
Pessoais nos termos deste Contrato ou sob qualquer Ordem forneçam 
segurança razoável, comprovada por contrato escrito, que cumprirão as 
mesmas ou substancialmente idênticas obrigações de confidencialidade, 
privacidade e segurança em relação a tais Dados Pessoais do que aquelas 
que se aplicam ao Fornecedor sob esta Cláusula (doravante “Obrigações 
Relacionadas a Dados Pessoais”). O Fornecedor deverá confirmar por 
escrito à DXC que tal contrato está em vigor como uma condição para a 
aprovação da DXC do uso de um subcontratado em conexão com 

16.8 Access to Personal Data by Subcontractors. Supplier agrees to 
require any subcontractors or agents to which it discloses Personal Data 
under this Agreement or under any SOW to provide reasonable 
assurance, evidenced by written contract, that they will comply with 
the same or substantially similar confidentiality, privacy and security 
obligations with respect to such Personal Data as apply to Supplier 
under this Section (hereinafter “Obligations related to Personal Data”). 
Supplier shall confirm in writing to DXC that such contract is in place as 
a condition to DXC’s approval of use of a subcontractor in connection 
with any SOW. Upon request of DXC, Supplier will provide to DXC a copy 
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qualquer Ordem. Mediante solicitação da DXC, o Fornecedor fornecerá à 
DXC uma cópia do contrato com o subcontratado ou um extrato de suas 
cláusulas relevantes. O Fornecedor deve assegurar que qualquer falha 
por parte de qualquer subcontratado ou agente em cumprir com as 
Obrigações Relacionadas com Dados Pessoais poderá ser um motivo 
justificado para a pronta rescisão de tal subcontratado ou agente. Se 
durante a vigência deste Contrato ou de qualquer Ordem, a DXC 
determinar, a seu exclusivo critério, que qualquer subcontratado ou 
agente do Fornecedor não é capaz de cumprir as Obrigações 
Relacionadas a Dados Pessoais, a DXC poderá rescindir este Contrato no 
todo ou em parte (com relação a qualquer Ordem para a qual tal 
subcontratado ou agente esteja prestando Serviços), se tal 
inadimplemento não for sanado pelo Fornecedor dentro do prazo 
estabelecido no respectivo aviso.  

of the contract with the subcontractor or an extract of the relevant 
clauses. Supplier shall ensure that any failure on the part of any 
subcontractor or agent to comply with the Supplier obligations under 
this Agreement or any SOW shall be grounds to promptly terminate 
such subcontractor or agent. If during the term of this Agreement or 
any SOW, DXC determines, in its exclusive discretion, that any Supplier 
subcontractor or agent cannot comply with the Obligations related to 
Personal Data, then DXC may terminate this Agreement in whole or in 
part (with respect to any SOW for which such subcontractor or agent is 
providing services), if not cured by Supplier within the time prescribed 
in the notice of such deficiency. 

16.9 Aplicabilidade do Espaço Econômico Europeu (“EEE”). Caso o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento da UE 
2016/679), conforme alterado de tempos em tempos, se aplique ao 
Fornecedor, o Fornecedor deve cumprir o Suplemento GDPR conforme 
estabelecido no documento no Portal do DXC em Supplier Resources - 
Data Privacy Supplement).. Este Suplemento GDPR estabelece os termos 
e condições para o Tratamento de Dados Pessoais pelo Fornecedor em 
nome da DXC nos termos do Contrato. Este suplemento GDPR é parte 
integrante do Contrato. Em caso de conflito entre os termos deste 
Suplemento GDPR, o Contrato, as Leis de Proteção de Dados ou as 
Cláusulas Contratuais Padrão, a seguinte ordem de precedência será 
aplicada: 

 
1) Leis de Privacidade de Dados, incluindo Cláusulas Contratuais 

Padrão 
2) Suplemento GDPR 
3) Contrato. 

 

16.9 European Economic Area (“EEA”) Applicability. In the event that 
the General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679) as 
amended from time to time applies to Supplier, Supplier shall comply 
with the GDPR Supplement as set forth on the DXC Portal at (Supplier 
Resources - Data Privacy Supplement).This GDPR Supplement sets out 
the terms and conditions for the Processing of Personal Data by 
Supplier on behalf of DXC under the Agreement. This GDPR Supplement 
forms an integral part of the Agreement. In the event of any conflict 
between the terms of this GDPR Supplement, the Agreement, Data 
Protection Laws or Standard Contractual Clauses, the following order of 
precedence shall apply: 

 

1) Data Protection Laws, including Standard Contractual Clauses 

2) GDPR Supplement 

3) The Agreement. 

 

 

16.10 Notificações. O Fornecedor deverá notificar imediatamente a DXC 
se alguma reclamação for recebida de terceiros sobre o Tratamento de 
Dados Pessoais, e o Fornecedor não deverá fazer qualquer admissão ou 
tomar qualquer ação que possa prejudicar a defesa da DXC ou a resolução 
de qualquer reclamação. O Fornecedor deve fornecer à DXC a assistência 
razoável que possa requerer em conexão com a resolução de qualquer 
reclamação envolvendo Dados Pessoais. 

 

16.10 Notifications. Supplier shall promptly notify DXC if any complaints 
are received from a third party regarding the Processing of Personal 
Data, and Supplier shall not make any admission or take any action that 
would prejudice the defense of DXC or the resolution of any such 
complaint. Supplier shall provide DXC with reasonable assistance it may 
require in connection with resolving any claim involving Personal Data. 

16.11 HIPAA. Na medida (se houver) que a DXC divulgar PHI ao 
Fornecedor ou o Fornecedor acessar, manter, usar ou divulgar PHI em 
conexão com a execução de Serviços ou funções sob este Contrato, o 
Fornecedor: (a) não deverá usar ou divulgar outras PHI além do permitido 
ou exigido por este Contrato ou pela lei; (b) deverá usar salvaguardas 
apropriadas para impedir o uso ou a divulgação de PHI além do previsto 
neste Contrato, incluindo mediante implementação dos requisitos da 
Norma de Segurança da HIPAA no que diz respeito a PHI eletrônico; (c) 
deverá relatar à DXC qualquer uso ou divulgação de PHI não prevista 
neste Contrato de que o Fornecedor tome conhecimento, incluindo 
violações de informações de saúde protegidas sem garantia, conforme 
exigido pelo 45 CFR §164.410, (d) de acordo com 45 CFR §164.502 (e) (1) 
(ii), deverá assegurar que quaisquer subcontratados ou agentes do 
Fornecedor que criem, recebam, mantenham ou transmitam PHI criados, 
recebidos, mantidos ou transmitidos pelo Fornecedor em nome da DXC, 
concordem com as mesmas restrições e condições que se aplicam a 
Fornecedor com respeito a tal PHI; (e) deverá disponibilizar PHI em um 
Conjunto de Registros Designados (se algum for mantido pelo 
Fornecedor) de acordo com a o artigo 164.524 do 45 CFR; (f) deverá 
disponibilizar PHI para alteração e incorporar quaisquer alterações às PHI 
em um Conjunto de Registros Designados de acordo com o artigo 164.526 
do 45 CFR; (g) deverá disponibilizar PHI necessário para fornecer uma 
prestação de contas das divulgações de acordo com 45 CFR artigo 
164.528, (h) deverá elaborar práticas internas do Fornecedor, manter 
documentações e registros aplicáveis na medida em que estejam 

16.11 HIPAA To the extent (if any) that DXC discloses PHI to Supplier or 
Supplier accesses, maintains, uses, or discloses PHI in connection with 
the performance of Services or functions under this Agreement, 
Supplier will: (a) not use or further disclose PHI other than as permitted 
or required by this Agreement or as required by law; (b) use appropriate 
safeguards to prevent use or disclosure of PHI other than as provided 
for by this Agreement, including implementing requirements of the 
HIPAA Security Rule with regard to electronic PHI; (c) report to DXC any 
use or disclosure of PHI not provided for under this Agreement of which 
Supplier becomes aware, including breaches of unsecured protected 
health information as required by 45 CFR §164.410, (d) in accordance 
with 45 CFR §164.502(e)(1)(ii), ensure that any subcontractors or 
agents of Supplier that create, receive, maintain, or transmit PHI 
created, received, maintained or transmitted by Supplier on DXC’s 
behalf, agree to the same restrictions and conditions that apply to 
Supplier with respect of such PHI; (e) make available PHI in a Designated 
Record Set (if any is maintained by Supplier) in accordance with 45 CFR 
section 164.524; (f) make available PHI for amendment and incorporate 
any amendments to PHI in a Designated Record Set in accordance 45 
CFR section 164.526; (g) make available PHI required to provide an 
accounting of disclosures in accordance with 45 CFR section 164.528, 
(h) make Supplier’s internal practices, applicable documentation and 
records to the extent that such relate to the use and disclosure of PHI 
received from DXC, or created or received by Supplier on DXC’s behalf, 
available to the Secretary of the HHS for the purpose of determining 

https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf
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relacionados com a utilização e divulgação das PHI recebidas da DXC, ou 
sejam criados ou recebidos pelo Fornecedor em nome da DXC, 
disponíveis para o Secretário do HHS com a finalidade de determinar a 
conformidade da DXC com as Regras de Privacidade e Segurança da 
HIPAA, (i) no caso de o Fornecedor cumprir quaisquer obrigações por ou 
em nome da DXC que a DXC realiza em nome de uma entidade coberta 
decorrente da Regra de Privacidade, deverá cumprir com os requisitos da 
Política de Privacidade que se aplicam ao desempenho de tais obrigações, 
e (j) ao término deste Contrato, deverá devolver ou destruir todas as PHI 
recebidas, ou criadas pelo Fornecedor em nome da DXC e que o 
Fornecedor ainda mantém e não reter cópias de tais informações ou, se 
tal devolução ou destruição não for viável, garantir a elas as proteções do 
Contrato que limitam o usos e a divulgação adicionais para aqueles fins 
que tornam inviável a devolução ou destruição da informação. 

DXC’s compliance with the HIPAA Privacy and Security Rules, (i) in the 
event Supplier is to carry out any obligations by or on behalf of DXC that 
DXC performs on behalf of a covered entity arising under the Privacy 
Rule, comply with the requirements of the Privacy Rule that apply to 
the performance of such obligations, and (j) at termination of this 
Agreement, return or destroy all PHI received from, or created or 
received by Supplier on behalf of DXC that Supplier still maintains in any 
form and retain no copies of such information or, if such return or 
destruction is not feasible, extend the protections of the Agreement to 
the information and limit further uses and disclosures to those 
purposes that make the return or destruction of the information 
infeasible. 

 

17. SEGURANÇA DE DADOS E REDES 17. DATA AND NETWORK SECURITY 

17.1 Finalidade do DNSS. Estabelecer padrões mínimos de segurança 
de dados e rede (“DNSS”) aplicáveis aos Serviços ou Produtos fornecidos 
pelo Fornecedor e padrões mínimos de DNSS a serem cumpridos pelo 
Fornecedor em relação ao Processamento de Dados e acesso aos 
Sistemas de Informação DXC conforme estabelecido no Portal DXC em 
(Supplier Resources - Data-Network and Security Schedule-DNSS). Além 
disso, esses termos podem ser atualizados periodicamente, e qualquer 
atualização pode ser refletida no Portal do Fornecedor DXC. Quaisquer 
termos não definidos neste Contrato dependerão da definição no DNSS. 

17.1. Purpose of DNSS. To provide minimum security standards for 
data and network (“DNSS”) applicable to the Services and Products 
provided by the Supplier and minimum DNSS standards to be 
complied by the Supplier in relation to Data Processing and access to 
DXC Information Systems as set forth in the DXC Portal at (Supplier 
Resources - Data-Network and Security Schedule-DNSS). 
In addition, these terms may be updated from time to time, and any 
updates may be reflected on the DXC Supplier Portal. Any terms not 
defined in this Agreement will depend on the definition in the DNSS. 

17.2 No caso de qualquer termo ou condição do DNSS entrar em 
conflito com um termo ou condição de qualquer contrato com o 
Fornecedor, o termo ou condição do DNSS terá precedência. 

17.2 In the event that any term or condition of the DNSS conflicts with 
a term or condition of any contract with the Supplier, the term or 
condition of the DNSS will prevail. 

18. SUPLEMENTO GDPR e LGPD 18. GDPR and LGPD Supplement 

Sempre que (i) o Fornecedor estiver estabelecido ou fornecendo 
serviços para uma entidade da DXC estabelecida na Área Econômica 
Europeia (“EEA”) ou no Brasil; (ii) o Fornecedor estiver estabelecido ou 
fornecendo Serviços para DXC de locais dentro da EEA ou do Brasil; ou 
(iii) o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 
2016/679) conforme periodicamente alterado, ou a Lei Geral de 
Proteção de Dados – Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, conforme 
alterada (“LGPD”), for aplicável à entidade DXC relevante e/ou ao 
Fornecedor, o Fornecedor deverá cumprir os requisitos GDPR ou da 
LGPD (conforme o caso), conforme estabelecidos no documento 
aplicável ao Fornecedor, conforme possa ser acessado no Portal DXC 
em:  (Supplier Resources - Data Privacy Supplement). 
 
O Suplemento estabelece os termos e condições para o processamento 
de dados pessoais pelo Fornecedor em nome da DXC sob o Contrato e faz 
parte integrante deste Contrato. 
No caso de qualquer conflito entre os termos do Suplemento, e do 
Contrato, das Leis de Proteção de Dados ou das Cláusulas Contratuais 
Padrão, a seguinte ordem de precedência será aplicada: (1) Leis de 
Proteção de Dados, incluindo as Cláusulas Contratuais Padrão; (2) o 
Suplemento e seus apêndices; (3) o Contrato. 

. Whenever (i) the Supplier is established or providing services to a DXC 
entity established in the European Economic Area (“EEA”) or in Brazil; 
(ii) the Supplier is established or providing Services for DXC from 
locations within the EEA or Brazil; or (iii) the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679) as periodically amended, or the 
General Data Protection Law - Law No. 13.709 of August 14, 2018, as 
amended ("LGPD"), are applicable to the relevant DXC entity and/or 
the Supplier, the Supplier shall comply with the GDPR or LGPD 
requirements (as applicable), as set forth in the document applicable 
to the Supplier, as can be accessed on the DXC Portal at  
(Supplier Resources - Data Privacy Supplement). 
 
The Supplement sets out the terms and conditions for the processing of 
personal data by the Supplier on behalf of DXC under the Agreement 
and forms an integral part of this Agreement. 
In the event of any conflict between the terms of the Supplement, and 
the Agreement, the Data Protection Laws or the Standard Contractual 
Clauses, in the following order of precedence will apply: (1) Data 
Protection Laws, including the Standard Contractual Clauses; (2) the 
Supplement and its appendices; (3) the Agreement. 

 

https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data_Network_and_Security_Schedule-DNSS-Comprehensive.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf
https://dxc.com/content/dam/dxc/projects/dxc-com/us/pdfs/contact-us/supplier-resources/Data-Privacy-Supplement.pdf

