
Termos e condições de utilização da plataforma (Portal Isma) 

A utilização desta plataforma eletrónica relativamente à sua participação nesta negociação 
online para o fornecimento de bens e/ou serviços está sujeita aos termos e condições legais 
indicados a seguir. Leia os termos seguintes atentamente e caso concorde com os mesmos. 

 Nestes termos e condições, "nós" significa a entidade identificada como Isma Indústria 
Silveira de Móveis de aço Ltda. do Pedido de Informação, Pedido de Cotação, Pedido de 
Propostas ou Leilão (reverso) no qual irá participar, caso aceite tais termos e condições. 

Por este documento, reconhece e concorda que: 

1              A utilização desta plataforma eletrónica relativamente à sua participação em qualquer 
negociação online é regulamentada por estes termos e condições. 

2              Recebeu, reconheceu e compreendeu as especificações e regras e instruções de 
operação relativamente a qualquer negociação online na qual pretenda participar. 

3              Foram-lhe atribuídos um nome de utilizador e palavra-passe para participar nessa 
negociação online. É responsável por manter o seu nome de utilizador e a sua palavra-
passe secretos e protegidos. 

4              É o único e exclusivo responsável por estabelecer e manter (ao seu próprio encargo) a 
sua ligação à Internet em todas as alturas relevantes, inclusive aquando da negociação 
online. 

5              Qualquer computador que esteja com sessão aberta na negociação online não deverá 
ser deixado sem supervisão. Qualquer lance ou resposta apresentada por alguém que 
utilize o seu nome de utilizador e a sua senha será considerado válido. 

6              De acordo com o parágrafo 7 destes termos, nenhum lance ou resposta válido 
apresentados por si poderão ser rectificados. 

7              Deverá notificar-nos de imediato caso experimente qualquer dificuldade quando de uma 
negociação online. O termo "dificuldades" inclui qualquer evento ou problema que 
interfira com a sua capacidade de participar na negociação online, e pode incluir, entre 
outros fatores, erros na entrada de dados, problemas de software, problemas de 
hardware ou problemas de conectividade com a Internet. Nós poderemos, a nosso 
exclusivo e absoluto critério, alterar, redefinir ou retirar um lance ou resposta, caso 
fique constatado que tenha sido submetido incorretamente. 

8              Relativamente às negociações online para as quais seja convidado, concorda em 
submeter lances apenas através do mecanismo de propostas online, e não através de 
nenhum outro mecanismo, incluindo, entre outros, correio, courier, fax, correio 
eletrónico ou oralmente, salvo quando especificamente solicitado por nós. 

9              Garante que você e os seus agentes não adotarão nenhum comportamento ilegal ou 
anti-ético e notificar-nos-ão imediatamente se testemunharem práticas contrárias à 
operação justa, eficiente ou legal da negociação online. 

10            Nós poderemos: 

(a)           ao nosso exclusivo critério, abandonar, suspender ou estender qualquer 
negociação online em qualquer altura sem aviso prévio, obrigação ou 
responsabilidade para consigo ou qualquer outra pessoa; 

(b)           caso abandonemos a negociação online, proceder à outra negociação online 
relativamente aos mesmos bens e/ou serviços (quer envolvam ou não os mesmos 
participantes da negociação online abandonada); 



  
(c)           para além de quaisquer outros recursos que nos estejam disponíveis, excluir a 

sua participação em futuras negociações online, pelo fato de ter violado 
qualquer obrigação e/ou procedimento contido nestes termos e condições. 

  
  

11            Não declaramos e não podemos ser considerados como tendo declarado que será 
oferecido um contrato de fornecimento dos bens e/ou serviços ao melhor (ou a 
qualquer) lance em qualquer negociação online. Ao considerar a hipótese de oferecer 
tal contrato, teremos em conta às propostas submetidas durante a negociação online. 
No entanto, qualquer decisão será tomada ao nosso exclusivo critério. 

12            Em caso de intenção ou negligência da nossa parte ou da parte dos nossos agentes ou 
assistentes nas suas atribuições, seremos responsabilizados de acordo com as 
disposições das leis aplicáveis. O mesmo se aplica no caso de violação das obrigações 
contratuais fundamentais. Na medida em que a violação do contrato não seja 
intencional, a nossa responsabilidade pelos prejuízos estarão limitadas aos prejuízos 
normalmente previstos. 

A nossa responsabilidade por danos culposos à vida, corpo ou saúde, bem como a 
nossa responsabilidade consoante a Lei de Responsabilidade pelos Produtos deverão 
permanecer intactas. 

Qualquer responsabilidade que não seja expressamente descrita acima será 
considerada inválida. 

13            Deverá manter a confidencialidade de todas as informações que lhe forem fornecidas 
relativamente a estes termos ou qualquer negociação online ou contrato, ou da qual 
tome conhecimento através da sua participação numa negociação online ou contrato 
(incluindo, entre outros factores, quaisquer especificações e/ou regras operacionais 
referentes a qualquer negociação online), salvo quando essa informação for: 

(a)       de conhecimento público; ou. 

(b)       esteja na sua posse legal antes de lhe ser divulgada ou antes do seu 
conhecimento da mesma, relativamente a qualquer negociação online. 

14            Qualquer informação que lhe seja fornecida é nossa propriedade, e reservamo-nos o 
direito de reivindicá-la em qualquer altura. Não deverá duplicar, distribuir ou divulgar de 
qualquer forma nem disponibilizar qualquer informação recebida por nós, sem o nosso 
expresso consentimento por escrito. 

15            Estes termos e condições deverão ser aplicados a despeito da conclusão e/ou rescisão 
de qualquer negociação online. 

16            Todos os custos da preparação e do envio das ofertas deverão ficar ao seu encargo. 
Não temos qualquer obrigação de reembolsá-lo por quaisquer custos associados com 
a preparação e/ou o envio de uma proposta, caso seja ou não seleccionado. Esta 
negociação online não nos obriga, nem a qualquer um dos nossos representantes, a 
tomar nenhum curso de ação específico. A emissão desta negociação online não nos 
obriga, nem a qualquer um dos nossos representantes, a aceitar qualquer proposta, no 
todo ou parcialmente, quer a mesma inclua o menor lance, nem obriga qualquer um 
dos nossos representantes a apresentar qualquer motivo ou explicação para a sua 
decisão de aceitar ou rejeitar qualquer proposta. Para além disso, embora seja a nossa 
intenção proceder a negociações contratuais com o fornecedor selecionado, o fato de 
termos aceitado um fornecedor não nos obriga, ou a nenhum dos nossos 
representantes, a adquirir qualquer produto ou serviço do mesmo. 



Estes termos são regulamentados pelas Leis Brasileiras, excluindo a Convenção sobre 
Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG) da ONU e o conflito das 
disposições legais. 

Mesmo que as disposições contratuais sejam inválidas a nível individual, este Contrato, como 
um todo, permanecerá em vigor. A disposição inválida deverá ser substituída por outra que 
reflicta ao máximo a intenção original das Partes. 

 


