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TERMS AND CONDITIONS OF 

PURCHASE – BRAZIL 

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA – 

BRASIL 

  

(POWER SOLUTIONS) (POWER SOLUTIONS) 

  

Last revised October 16, 2011 Última revisão em 16 de outubro de 2011 

These Terms apply when referenced by Buyer’s purchase 

order or other documentation. 

Estes Termos são aplicáveis quando fizerem referência 

ao pedido de compra da Compradora ou outra 

documentação. 

  

1. Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Identity of 

Buyer.  Each purchase order or purchase order revision 

issued by Buyer (“Order”) is an offer to the seller 

identified on the Order (the “Seller”) for the purchase of 

goods and/or services (collectively, “Supplies”) and 

includes and is governed by these Terms and Conditions 

of Purchase (“Terms”).  When accepted, the Order 

supersedes all prior agreements, purchase orders, 

quotations, proposals and other communications 

regarding the Supplies covered by the Order, except that 

a prior agreement signed by an authorized representative 

of Buyer (an “Agreement”, such as an award letter, 

Master Agreement, Statement of Work or Non-

Disclosure Agreement (but not prior purchase orders for 

the same parts and vehicle program)) will continue to 

apply.  Seller accepts the Order, including these Terms, 

and forms a contract by doing any of the following: 

(a) commencing any work under the Order; (b) accepting 

the Order in writing; or (c) any other conduct that 

recognizes the existence of a contract with respect to the 

subject matter of the Order.  The Order is limited to 

and conditional upon Seller’s acceptance of these 

Terms exclusively.  The Order does not constitute an 

acceptance of any offer or proposal made by Seller.  Any 

reference in the Order to any offer or proposal made by 

Seller is solely to incorporate the description or 

specifications of Supplies in the prior proposal, but only 

to the extent that the description or specifications do not 

conflict with the description and specifications in the 

Order.  Any additional or different terms proposed by 

Seller, whether in Seller’s quotation, acknowledgement, 

invoice or otherwise, are unacceptable to Buyer, are 

expressly rejected by Buyer, and will not become part of 

the Order, but shall not operate as a rejection of this 

Order if Seller accepts Buyer’s offer by commencement 

of work, shipment of the Supplies, or by other means 

acceptable to Buyer, in which case this Order shall be 

deemed accepted by Seller without any additional or 

1. Oferta; Aceitação; Termos Exclusivos; 

Identidade da Compradora.  Cada pedido de compra ou 

revisão de pedido de compra emitido pela Compradora 

(doravante denominado “Pedido”) é uma oferta para a 

vendedora identificada no Pedido (doravante 

denominada “Vendedora”) para a compra de 

mercadorias e/ou serviços (coletivamente, 

“Suprimentos”) e inclui e é regida por estes Termos e 

Condições de Compra (doravante denominados 

“Termos”).  Quando aceito, o Pedido substitui todos os 

contratos anteriores, pedidos de compra, cotações, 

propostas e outras comunicações a respeito dos 

Suprimentos cobertos pelo Pedido, exceto que um 

contrato prévio assinado por um representante 

autorizado da Compradora (doravante denominado 

“Contrato”, tal como uma carta de outorga, Contrato 

Principal, Descrição de Trabalho ou Contrato de Não 

Divulgação (porém, não as solicitações de compra 

anteriores para as mesmas peças e programa de veículo)) 

continuará a ser aplicável.  A Vendedora aceita o Pedido, 

incluindo estes Termos, e celebra um contrato por meio 

da prática de qualquer um dos seguintes: (a) início de 

qualquer trabalho de acordo com o Pedido; (b) aceitação 

de um Pedido por escrito; ou (c) qualquer outra conduta 

que reconheça a existência de um contrato a respeito do 

objeto do Pedido.  O Pedido é limitado e condicionado 

à aceitação pela Vendedora destes Termos de forma 

exclusiva.  O Pedido não constitui uma aceitação de 

qualquer oferta ou proposta feita pela Vendedora.  

Qualquer referência no Pedido a qualquer oferta ou 

proposta feita pela Vendedora se destina exclusivamente 

a incorporar a descrição ou as especificações de 

Suprimentos na proposta anterior, porém, somente na 

medida em que a descrição ou as especificações não 

entrarem em conflito com a descrição e as especificações 

contidas no Pedido.  Quaisquer termos adicionais ou 

diferentes propostos pela Vendedora, quer seja na 

cotação, reconhecimento, fatura da Vendedora ou de 



 2 

different terms or variations whatsoever.  Any 

modification of these Terms must be expressly stated in 

the Order.  Each Order can be modified only under 

Section 34.  “Buyer” is the subsidiary or affiliate of 

Johnson Controls, Inc. identified in the Order; if no such 

entity is identified, the Buyer is Johnson Controls, Inc.  

The Terms are available at 

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms.  In the event 

of a conflict, the order of precedence shall be (i) a 

mutually-signed agreement shall take precedence over a 

Statement of Work, (ii) a Statement of Work will take 

precedence over the Order, and (iii) the Order shall take 

precedence over these Terms. 

 

outro modo, são inaceitáveis para a Compradora, são 

expressamente rejeitados pela Compradora, e não se 

tornarão parte do Pedido, porém não funcionarão como 

uma rejeição desse Pedido se a Vendedora aceitar a 

oferta da Compradora pelo inicio do trabalho, pela 

remessa dos Suprimentos, ou por outros meios aceitáveis 

para a Compradora, em cujo caso este Pedido deverá ser 

considerado aceito pela Vendedora sem nenhum termo 

adicional ou diferente ou variação de qualquer tipo.  

Qualquer modificação destes Termos deverá ser 

expressamente declarada no Pedido.  Cada Pedido 

poderá ser modificado somente de acordo com a 

Cláusula 34.  A “Compradora” é a subsidiária ou afiliada 

da Johnson Controls, Inc. identificada no Pedido; se 

nenhuma referida entidade for identificada, a 

Compradora será a Johnson Controls, Inc. Os Termos 

estão disponíveis em 

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms.  No caso de 

um conflito, a ordem de precedência deverá ser (i) um 

contrato assinado mutuamente deverá ter precedência 

sobre uma Descrição de Trabalho, (ii) uma Descrição de 

Trabalho terá precedência sobre o Pedido, e (iii) o 

Pedido terá precedência sobre estes Termos. 

  

2. Time Period of Order.  Subject to the parties’ 

termination rights set forth herein, the agreement formed 

by the Order is binding on the parties for the term set 

forth in the Order or, if an Agreement exists which 

supersedes the Order, the term set forth in the 

Agreement. 

 

2. Período de Pedido.  Sujeito aos direitos de 

rescisão das partes previstos neste instrumento, o 

contrato formado pelo Pedido é vinculativo para as partes 

durante o prazo estabelecido no Pedido ou, se um 

Contrato existir que substitua o Pedido, o prazo 

estabelecido no Contrato. 

  

3. Quantity; Material Releases; Delivery.  (a) 

Quantities listed in each Order as estimated are Buyer’s 

best estimate of the quantities of Supplies it might 

purchase from Seller for the contract term specified in 

the Order.  Any estimates or forecasts of production 

volumes are subject to change from time to time, with or 

without notice to Seller, and shall not be binding upon 

Buyer.  Unless otherwise expressly stated in the Order, 

Buyer makes no representation, warranty, guaranty or 

commitment of any kind or nature, whether express or 

implied, to Seller in respect of Buyer’s quantitative 

requirements for the Supplies or the term of supply of the 

Supplies.  (b) Unless otherwise expressly stated in the 

Order or an Agreement, if no other quantity is stated on 

the face of the Order or if the quantity is blank or states 

the quantity as zero, “blanket,” “see release,” “as 

scheduled,” “as directed,” “subject to Buyer’s production 

releases” or similar terms, then Seller will supply 

Buyer’s requirements for Supplies in such quantities as 

identified by Buyer as firm orders in material 

authorization releases, manifests, broadcasts or similar 

releases (“Material Releases”) that are transmitted to 

Seller during the term of the Order, and Seller will 

supply all such Supplies on such dates and times, at the 

3. Quantidade; Liberações de Material; Entrega.  

(a) As quantidades relacionadas em cada Pedido 

estimadas são a melhor estimativa da Compradora das 

quantidades de Suprimentos que ela pode comprar da 

Vendedora durante o prazo do contrato especificado no 

Pedido.  Quaisquer estimativas ou previsões de volumes 

de produção estão sujeitas a alteração de tempos em 

tempos, com ou sem aviso para a Vendedora, e não 

deverão ser vinculativas para a Compradora.  A menos 

que seja declarado expressamente de outro modo no 

Pedido, a Compradora não faz declarações, garantias, 

aval ou compromisso de nenhum tipo ou natureza, quer 

sejam expressos ou implícitos, para a Vendedora a 

respeito das exigências quantitativas da Compradora de 

Suprimentos ou o prazo de fornecimento dos 

Suprimentos.  (b) A menos que seja expressamente 

declarado de outro modo no Pedido ou em um Contrato, 

se nenhuma outra quantidade for declarada na primeira 

página do Pedido ou se a quantidade estiver em branco 

ou declarar a quantidade como zero, “em branco,” “vide 

liberação,” “conforme programado,” “conforme 

instruído,” “sujeito às liberações de produção da 

Compradora” ou termos similares, a Vendedora deverá 

atender às exigências da Compradora de Suprimentos nas 

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms
http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms
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price and on the other terms specified in the Order.  If the 

Order covers services, Buyer is required to purchase such 

services to the extent expressly stated in the Agreement, 

if any.  Buyer may require Seller to participate in 

electronic data interchange or a similar inventory 

management program, at Seller’s expense, for 

notification of Material Releases, shipping confirmation 

and other information.  Material Releases are part of the 

Order, are governed by these Terms and are not 

independent contracts.  Seller accepts the risk associated 

with lead times of various raw materials and/or 

components if they are beyond those provided in 

Material Releases.  (c) Time and quantities are of the 

essence under the Order.  Seller agrees to 100% on-time 

delivery of the quantities and at the times specified by 

Buyer, as stated in the Order and related Material 

Releases.  Buyer may change the rate of scheduled 

shipments or direct temporary suspension of scheduled 

shipments, neither of which entitles Seller to modify the 

price for Supplies.  Buyer is not obligated to accept early 

deliveries, late deliveries, partial deliveries or excess 

deliveries.  Unless otherwise agreed in writing by Buyer, 

the risk of loss passes from Seller to Buyer upon delivery 

to Buyer’s transportation carrier (or if shipment is by 

Seller or common carrier, then upon delivery to Buyer’s 

designated facility), but title passes to Buyer only upon 

acceptance by Buyer at Buyer’s facility where the 

Supplies are to be used.  (d) To assure the timely delivery 

of Supplies, Seller will, upon written request from Buyer, 

manufacture Supplies in excess of Buyer’s current 

Orders to serve as a reserve for shipment, at such 

inventory reserve level as may be set by Buyer from time 

to time, to meet Buyer’s requirements and to meet any 

unforeseen delays due to any reason whatsoever.  Until 

such reserve Supplies are purchased by Buyer from 

Seller, they shall remain the property of Seller, and shall 

be held by Seller at its sole risk and expense. 

 

quantidades identificadas pela Compradora como 

pedidos firmes em liberações de autorização de material, 

manifestos, transmissões ou liberações similares 

(doravante denominadas “Liberações de Material”) que 

forem transmitidos para a Vendedora durante o prazo do 

Pedido, e a Vendedora deverá fornecer todos esses 

Suprimentos nas datas e nos horários, no preço e de 

acordo com os outros termos especificados no Pedido.  

Se o Pedido cobrir serviços, a Compradora será obrigada 

a adquirir esses serviços na medida em que for 

expressamente declarado no Contrato, se houver.  A 

Compradora poderá exigir que a Vendedora participe de 

intercâmbio de dados eletrônico ou de um programa de 

administração de estoque similar, à custa da Vendedora, 

para notificação de Liberações de Material, confirmação 

de remessa e outras informações.  As Liberações de 

Material são parte do Pedido, são regidas por estes 

Termos e não são contratos independentes.  A Vendedora 

aceita o risco associado aos tempos marginais de diversas 

matérias-primas e/ou componentes se eles estiverem 

além daqueles fornecidos nas Liberações de Material.  (c) 

Os prazos e as quantidades são essenciais no Pedido.  A 

Vendedora concorda com 100% da entrega tempestiva 

das quantidades e nos momentos especificados pela 

Compradora, conforme declarado no Pedido e nas 

Liberações de Material relacionadas.  A Compradora 

poderá alterar a taxa das remessas programadas ou 

instruir a suspensão temporária das remessas 

programadas, e nenhum desses atos conferirá à 

Vendedora o direito de modificar o preço para os 

Suprimentos.  A Compradora não será obrigada a aceitar 

entregas antecipadas, entregas em atraso, entregas 

parciais ou entregas excedentes.  A menos que seja 

acordado de outro modo por escrito pela Compradora, o 

risco de perda será transferido da Vendedora para a 

Compradora mediante a entrega para a transportadora da 

Compradora (ou se a remessa for pela Vendedora ou por 

uma transportadora comum, nesse caso, mediante a 

entrega para a unidade designada da Compradora), 

porém, a titularidade é transferida para a Compradora 

somente mediante a aceitação pela Compradora na 

unidade da Compradora onde os Suprimentos deverão ser 

usados.  (d) Para garantir a entrega tempestiva de 

Suprimentos, a Vendedora deverá, mediante solicitação 

por escrito da Compradora, produzir os Suprimentos 

acima dos atuais Pedidos da Compradora para servir 

como uma reserva para remessa, no nível de reserva de 

estoque que vier a ser estabelecido pela Compradora 

periodicamente, para cumprir as exigências da 

Compradora e satisfazer a quaisquer atrasos imprevistos 

devidos a qualquer motivo.  Até que esses Suprimentos 

de reserva serem comprados pela Compradora da 

Vendedora, eles deverão permanecer de propriedade da 

Vendedora, e deverão ser mantidos pela Vendedora 

unicamente ao seu risco e despesa.  
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4. Invoicing and Pricing; Freight. (a) Except as 

expressly stated on the Order, the price of Supplies stated 

on the Order is complete and includes storage, handling, 

packaging and all other expenses and charges of Seller, 

and no surcharges, premiums or other additional charges 

of any type shall be added without Buyer’s express 

written consent.  Incoterms 2010 will apply to all 

shipments except those entirely within the USA.  Except 

as otherwise stated in the Order or an Agreement, 

Supplies will be shipped FCA (loaded) at Seller’s final 

production location, using Buyer’s transportation.  Prices 

are not subject to increase, unless specifically stated in 

the Order or an Agreement, and Seller assumes the risk 

of any event or cause affecting prices, including without 

limitation, foreign exchange rates, increases in raw 

material costs, inflation, increases in labor and other 

production and supply costs, and any other event which 

impacts the price or availability of materials or supplies.  

(b) All invoices for the Supplies must reference the Order 

number, amendment or release number, Buyer’s part 

number, Seller’s part number where applicable, quantity 

of pieces in the shipment, number of cartons or 

containers in the shipment, bill of lading number, 

currency and other information required by Buyer.  No 

invoice may reference any term separate from or 

different than these Terms or the terms that appear on the 

face of the Order.  Buyer reserves the right to return all 

invoices or related documents submitted incorrectly.  (c) 

Buyer will pay proper invoices complying with all of the 

terms of the Order, subject to adjustments, set-offs, 

discrepancies and other unresolved issues.  (d) The total 

price includes all duties and taxes except for any 

governmentally imposed value added tax (VAT) imposed 

by a non-USA jurisdiction, which must be shown 

separately on Seller’s invoice for each shipment. Buyer is 

not responsible for any business activity taxes, payroll 

taxes or taxes on Seller’s income or assets.  Seller will 

pay all premium freight costs over normal freight costs if 

Seller needs to use an expedited shipping method to meet 

agreed delivery dates due to its own acts or omissions.  

Seller will pay any costs incurred by Buyer as a result of 

Seller’s failure to comply with shipping or delivery 

requirements.  (e) Seller represents and warrants that the 

prices are, and will remain, no less favorable to Buyer 

than any price which Seller presently, or in the future, 

offers to any other customer for the same or substantially 

similar goods and/or services for substantially similar 

quantities.  If Seller offers a lower price for the same or 

substantially similar goods and/or services to any other 

customer during the term of the Order, then Seller will 

immediately offer Buyer the same price as offered to 

Seller’s other customer.   

 

4. Faturamento e Determinação de Preço; Frete. 

(a) Exceto conforme declarado expressamente no Pedido, 

o preço dos Suprimentos declarado no Pedido é completo 

e inclui as despesas de armazenamento, manuseio, 

embalagem e todas as outras despesas e encargos da 

Vendedora, e nenhuma sobretaxa, prêmio ou outro 

encargo adicional de qualquer tipo deverá ser 

acrescentado sem o consentimento expresso por escrito 

da Compradora.  Os Incoterms 2010 serão aplicáveis a 

todas as remessas, exceto aquelas inteiramente nos EUA.  

Exceto conforme declarado de outro modo no Pedido ou 

em um Contrato, os Suprimentos deverão ser remetidos 

FCA (carregados) no local de produção final da 

Vendedora, usando o transporte da Compradora.  Os 

preços não estão sujeitos a aumento, a menos que seja 

declarado especificamente no Pedido ou em um 

Contrato, e a Vendedora assume o risco de qualquer 

evento ou causa que afete os preços, incluindo, entre 

outros, taxas de câmbio, aumentos nos custos de matéria-

prima, inflação, aumentos nos custos de mão-de-obra e 

outros custos de produção e fornecimento, e qualquer 

outro evento que cause impacto no preço ou na 

disponibilidade de materiais ou suprimentos.  (b) Todas 

as faturas a respeito dos Suprimentos deverão fazer 

referência ao número, alteração ou número da liberação 

do Pedido, o número de peça da Compradora, o número 

de peça da Vendedora, quando aplicável, quantidade de 

peças na remessa, número de caixas ou recipientes na 

remessa, o número do conhecimento de embarque, 

moeda e outras informações exigidas pela Compradora.  

Nenhuma fatura poderá fazer referência a qualquer termo 

separado ou diferente destes Termos ou dos termos que 

aparecem na primeira página do Pedido.  A Compradora 

se reserva o direito de devolver todas as faturas ou 

documentos relacionados apresentados incorretamente.  

(c) A Compradora deverá pagar as faturas adequadas 

cumprindo todos os termos do Pedido, sujeito a ajustes, 

compensações, discrepâncias e outras questões não 

resolvidas.  (d) O preço total inclui todos os tributos e 

impostos, exceto qualquer imposto de valor agregado 

(IVA) lançado pelo governo por uma jurisdição não 

norte-americana, que deverão ser demonstrados 

separadamente na fatura da Vendedora para cada 

remessa. A Compradora não é responsável por quaisquer 

impostos de atividade comercial, impostos de folha de 

pagamento ou impostos sobre renda ou ativos da 

Vendedora.  A Vendedora deverá pagar todos os custos 

de frete prêmio sobre os custos de frete normal, se a 

Vendedora precisar usar um método de remessa expresso 

para cumprir as datas de entrega acordadas devido a seus 

próprios atos ou omissões.  A Vendedora deverá pagar 

quaisquer custos incorridos pela Compradora como 

resultado do não cumprimento pela Vendedora das 

exigências de remessa ou entrega.  (e) A Vendedora 

declara e garante que os preços são, e permanecerão, não 

menos favoráveis para a Compradora do que qualquer 

preço que a Vendedora oferecer atualmente, ou no 

futuro, a qualquer outro cliente para as mesmas 

mercadorias e/ou serviços ou mercadorias e/ou serviços 
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substancialmente similares por quantidades 

substancialmente similares.  Se a Vendedora oferecer um 

preço mais baixo para as mesmas mercadorias e/ou 

serviços ou mercadorias e/ou serviços substancialmente 

similares para qualquer outro cliente durante o prazo do 

Pedido, nesse caso, a Vendedora deverá oferecer 

imediatamente à Compradora o mesmo preço que o 

oferecido para o outro cliente da Vendedora.   

  

5. Packaging; Marking; Shipping; Disclosure; 

Special Warnings or Instructions. (a) Seller will: 

(i) properly pack, mark, and ship Supplies according to 

the requirements of Buyer, the involved carriers and the 

country of destination; (ii) route the shipments according 

to Buyer’s instructions; (iii) label or tag each package 

according to Buyer’s instructions; (iv) provide papers 

with each shipment showing the Order number, 

amendment or release number, Buyer’s part number, 

Seller’s part number (where applicable), number of 

pieces in the shipment, number of containers in the 

shipment, Seller’s name and number, and the bill of 

lading number; and (v) promptly forward the original bill 

of lading or other shipment receipt for each shipment 

according to Buyer’s instructions and carrier 

requirements.  (b) Seller will promptly provide Buyer 

with the following information in the form requested by 

Buyer: (i) a list of all ingredients and materials in 

Supplies; (ii) the amount of all ingredients, and (iii) 

information concerning any changes in or additions to 

the ingredients.  Before and at the time Supplies are 

shipped, Seller will give Buyer sufficient warning in 

writing (including appropriate labels on all Supplies, 

containers, and packing, including without limitation 

disposal and recycling instructions, material safety data 

sheets and certificates of analysis) of any hazardous or 

restricted material that is an ingredient or part of the 

Supplies, together with any special handling instructions 

that are needed to advise carriers, Buyer, and their 

employees how to take appropriate measures while 

handling, transporting, processing, using or disposing of 

the Supplies, containers, and packing.  Seller agrees to 

comply with all national, state, provincial, and local laws 

and regulations pertaining to product content and 

warning labels, including without limitation the U.S. 

Toxic Substances Control Act and European Union 

Directive 2000/53/EC.  (c) Seller will reimburse Buyer 

for any liabilities, expenses and costs incurred as a result 

of improper packing, marking, routing, or shipping or 

any other noncompliance with the requirements of this 

Section.  In no event will shipping documents attached to 

or contained in the shipment display pricing information 

or any of Buyer’s proprietary information.  

 

5. Embalagem; Marcação; Remessa; Divulgação; 

Advertências ou Instruções Especiais. (a) A Vendedora 

deverá: (i) embalar, marcar, e remeter adequadamente 

Suprimentos de acordo com as exigências da 

Compradora, as transportadoras envolvidas e o país de 

destino; (ii) encaminhar as remessas de acordo com as 

instruções da Compradora; (iii) rotular ou etiquetar cada 

pacote de acordo com as instruções da Compradora; (iv) 

fornecer documentos com cada remessa apresentando o 

número do Pedido, alteração ou número da liberação, 

número de peça da Compradora, número de pela da 

Vendedora (quando aplicável), número de peças na 

remessa, número de recipientes na remessa, nome e 

número da Vendedora, e o número do conhecimento de 

embarque; e (v) encaminhar imediatamente o 

conhecimento de embarque original ou outro recibo de 

remessa para cada remessa de acordo com as instruções 

da Compradora e as exigências da transportadora.  (b) A 

Vendedora deverá fornecer imediatamente à Compradora 

as seguintes informações na forma solicitada pela 

Compradora: (i) uma lista de todos os ingredientes e 

materiais nos Suprimentos; (ii) o valor de todos os 

ingredientes, e (iii) informações a respeito de quaisquer 

alterações ou acréscimos aos ingredientes.  Antes e no 

momento em que os Suprimentos forem remetidos, a 

Vendedora deverá enviar à Compradora um aviso 

suficiente por escrito (incluindo rótulos adequados em 

todos os Suprimentos, recipientes, e embalagem, 

incluindo, entre outros, instruções de descarte e 

reciclagem, documentos de segurança de material e 

certificados de análise) de qualquer material perigoso ou 

restrito que seja um ingrediente ou parte dos 

Suprimentos, juntamente com quaisquer instruções 

especiais de manuseio que forem necessários para 

informar as transportadoras, a Compradora, e seus 

funcionários sobre como tomar medidas adequadas 

durante o manuseio, transporte, processamento, uso ou 

descarte dos Suprimentos, recipientes, e embalagem.  A 

Vendedora concorda em cumprir todas as leis e 

regulamentos nacionais, estaduais, municipais e locais 

relacionados ao conteúdo do produto e etiquetas de 

advertência, incluindo, entre outros, a Lei de Controle de 

Substâncias Tóxicas norte-americana e a Diretiva 

2000/53/EC da União Europeia.  (c) A Vendedora deverá 

reembolsar a Compradora por quaisquer 

responsabilidades, despesas e custos incorridos como 

resultado de embalagem, marcação, encaminhamento ou 

remessa inadequado ou qualquer outro não cumprimento 
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das exigências desta Cláusula.  Em nenhum caso os 

documentos de remessa anexados ou contidos na remessa 

deverão exibir informações de preço ou qualquer uma 

das informações exclusivas da Compradora.  

  

6. Customs; Related Matters.   Credits or benefits 

resulting from the Order, including trade credits, export 

credits or the refund of duties, taxes, or fees, belong to 

Buyer.  Seller will provide all information and 

certificates (including NAFTA or MERCOSUR 

Certificates of Origin) necessary to permit Buyer (or, if 

applicable, Buyer’s customers) to receive these benefits 

or credits.  Seller agrees to fulfill any customs- or 

NAFTA or MERCOSUR-related obligations, origin 

marking or labeling requirements, and local content 

origin requirements.  Export licenses or authorizations 

necessary for the export of Supplies are Seller’s 

responsibility unless otherwise stated in the Order or an 

Agreement, in which case Seller will provide the 

information necessary to enable Buyer to obtain the 

licenses or authorizations.  Seller will promptly notify 

Buyer in writing of any material or components used by 

Seller in filling the Order that Seller purchases in a 

country other than the country in which the Supplies are 

delivered.  Seller will furnish any documentation and 

information necessary to establish the country of origin 

or to comply with the applicable country’s rules of origin 

requirements.  Seller will promptly advise Buyer of any 

material or components imported into the country of 

origin and any duty included in the Supplies’ purchase 

price. If Supplies are manufactured in a country other 

than the country in which Supplies are delivered, Seller 

will mark Supplies “Made in [country of origin].”  Seller 

will provide to Buyer and the appropriate governmental 

agency the documentation necessary to determine the 

admissibility and the effect of entry of Supplies into the 

country in which Supplies are delivered.  Seller warrants 

that any information that is supplied to Buyer about the 

import or export of Supplies is true and that all sales 

covered by the Order will be made at not less than fair 

value under the anti-dumping laws of the countries to 

which the Supplies are exported.  To the extent any 

Supplies covered by this Order are to be imported into 

the United States of America, Seller shall comply will all 

applicable recommendations or requirements of the 

Bureau of Customs and Border Protection’s Customs-

Trade Partnership Against Terrorism (“C-TPAT”) 

initiative.  Upon request, Seller shall certify in writing its 

compliance with the C-TPAT initiative. 

 

6. Alfândega; Questões Relacionadas.   Os créditos 

ou benefícios resultantes do Pedido, incluindo os créditos 

comerciais, créditos de exportação ou o reembolso de 

tributos, impostos, ou taxas, pertencem à Compradora.  A 

Vendedora deverá fornecer todas as informações e 

certificados (incluindo Certificados de Origem da 

NAFTA ou MERCOSUL) necessários para permitir que 

a Compradora (ou, se aplicável, os clientes da 

Compradora) receba esses benefícios ou créditos.  A 

Vendedora concorda em cumprir quaisquer obrigações 

alfandegárias ou relacionadas à NAFTA ou ao 

MERCOSUL, marcação de origem ou exigências de 

rotulagem, e as exigências e origem de teor local.  As 

licenças de exportação ou autorizações necessárias para a 

exportação de Suprimentos são de responsabilidade da 

Vendedora, a menos que seja declarado de outro modo 

no Pedido ou em um Contrato, em cujo caso a Vendedora 

deverá fornecer as informações necessárias para 

possibilitar que a Compradora obtenha as licenças ou 

autorizações.  A Vendedora deverá notificar 

imediatamente a Compradora por escrito sobre qualquer 

material ou componente usado pela Vendedora no 

preenchimento do Pedido que a Vendedora comprar em 

um país, exceto o país no qual os Suprimentos forem 

entregues.  A Vendedora deverá fornecer qualquer 

documentação e informação necessária para estabelecer o 

país de origem ou para cumprir as exigências de normas 

de origem do país aplicáveis.  A Vendedora deverá 

informar imediatamente a Compradora sobre qualquer 

material ou componente importado para o país de origem 

e qualquer tributo incluído no preço de compra dos 

Suprimentos. Se os Suprimentos forem produzidos em 

um país que não seja o país no qual os Suprimentos 

forem entregues, a Vendedora deverá marcar os 

Suprimentos com “Produzido em [país de origem].” A 

Vendedora deverá fornecer à Compradora e ao órgão 

governamental competente a documentação necessária 

para determinar a admissibilidade e o efeito da entrada 

dos Suprimentos no país no qual os Suprimentos forem 

entregues.  A Vendedora garante que quaisquer 

informações que forem fornecidas para a Compradora 

sobre a importação ou exportação de Suprimentos são 

verdadeiras e que todas as vendas cobertas pelo Pedido 

serão feitas a no mínimo o valor justo de acordo com as 

leis antidumping dos países para os quais os Suprimentos 

forem exportados.  Na medida em que quaisquer 

Suprimentos cobertos por este Pedido tiverem que ser 

importados para os Estados Unidos da América, a 

Vendedora deverá cumprir todas as recomendações ou 

exigências aplicáveis da iniciativa Customs-Trade 

Partnership Against Terrorism do Bureau de Alfândega 

e Proteção de Fronteiras (doravante denominado “C-
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TPAT”).  Mediante solicitação, a Vendedora deverá 

certificar por escrito sua conformidade com a iniciativa 

C-TPA. 

  

7. Inspection; Non-Conforming Goods/Services; 

Audit.  Buyer may enter Seller’s facility to inspect the 

facility, Supplies, materials, and any of Buyer’s property 

related to the Order.  Buyer’s inspection of Supplies, 

whether during manufacture, prior to delivery, or within 

a reasonable time after delivery, does not constitute 

acceptance of any work-in-process or finished goods.  

Buyer’s acceptance, inspection, or failure to inspect does 

not relieve Seller of any of its responsibilities or 

warranties.  Nothing in the Order releases Seller from the 

obligation of testing, inspection and quality control.  If 

defective Supplies are shipped to and rejected by Buyer, 

the quantities under the Order will be reduced unless 

Buyer otherwise notifies Seller.  Seller will not replace 

reduced quantities without a new Material Release from 

Buyer.  In addition to other remedies available to Buyer: 

(i) Seller agrees to accept return, at Seller’s risk and 

expense at full invoice price, plus transportation charges, 

and to replace defective Supplies as Buyer deems 

necessary; (ii) Buyer may have corrected at any time 

prior to shipment from Buyer’s plant Supplies that fail to 

meet the requirements of the Order; and/or (iii) Seller 

will reimburse Buyer for all reasonable expenses that 

result from any rejection or correction of defective 

Supplies.  Seller will document corrective actions within 

a commercially reasonable period after receipt of a 

defective sample and will take whatever measures 

necessary to correct the defect.  Payment for 

nonconforming Supplies is not an acceptance, does not 

limit or impair Buyer’s right to assert any legal or 

equitable remedy, and does not relieve Seller’s 

responsibility for latent defects.  Upon reasonable notice 

to Seller, either Buyer or its direct or indirect customers 

may conduct audits at Seller’s production facility for the 

purpose of quality, cost or delivery verification.  Seller 

will ensure that the terms of its contracts with its 

subcontractors provide Buyer and its customers with all 

of the rights specified in this Section. 

 

7. Inspeção; Mercadorias Não 

Conformes/Serviços; Auditoria.  A Compradora poderá 

entrar nas instalações da Vendedora para inspecionar as 

instalações, Suprimentos, materiais e quaisquer bens da 

Compradora relacionados ao Pedido.  A inspeção pela 

Compradora dos Suprimentos, quer seja durante a 

produção, antes de entrega, ou em um prazo razoável 

após a entrega, não constitui a aceitação de nenhum 

produto em fase de produção ou mercadoria acabada.  A 

aceitação, inspeção ou omissão de inspeção pela 

Compradora não libera a Vendedora de nenhuma de suas 

responsabilidades ou garantias.  Nada no Pedido liberará 

a Vendedora da obrigação de testar, inspecionar e fazer o 

controle de qualidade.  Se Suprimentos defeituosos 

forem remetidos para a Compradora e rejeitados por ela, 

as quantidades previstas no Pedido serão reduzidas a 

menos que a Compradora notifique de outro modo a 

Vendedora.  A Vendedora não deverá substituir 

quantidades reduzidas sem uma nova Liberação de 

Material da Compradora.  Além das outras medidas 

judiciais disponíveis para a Compradora: (i) a Vendedora 

concorda em aceitar a devolução, ao risco e custa da 

Vendedora, ao preço total da fatura, mais encargos de 

transporte, e substituir os Suprimentos defeituosos que a 

Compradora considerar necessários; (ii) a Compradora 

poderá providenciar para que sejam corrigidos em 

qualquer momento antes da remessa da fábrica da 

Compradora os Suprimentos que não cumprirem as 

exigências do Pedido; e/ou (iii) a Vendedora reembolsará 

a Compradora por todas as despesas razoáveis que 

resultarem de qualquer rejeição ou correção de 

Suprimentos defeituosos.  A Vendedora documentará as 

medidas corretivas em um período comercialmente 

razoável após o recebimento de uma amostra defeituosa e 

tomará quaisquer medidas necessárias para corrigir o 

defeito.  O pagamento pelos Suprimentos não conformes 

não é uma aceitação, nem limita ou prejudica o direito da 

Compradora de requerer qualquer medida judicial ou 

equitativa, e não libera a responsabilidade da Vendedora 

por defeitos latentes.  Mediante o aviso razoável para a 

Vendedora, a Compradora ou seus clientes diretos ou 

indiretos poderão conduzir auditorias na unidade de 

produção da Vendedora para os fins de verificação de 

qualidade, custo ou entrega.  A Vendedora deverá 

garantir que os termos de seus contratos com seus 

subcontratados concedam à Compradora e aos seus 

clientes todos os direitos especificados nesta Cláusula. 

  

8. Payment.  Except as otherwise provided in these 

Terms, Buyer will pay proper invoices on the payment 

terms stated in the Order or an Agreement, if any.  Such 

payment terms apply to the date Supplies are received at 

8. Pagamento.  Exceto conforme previsto de outro 

modo nestes Termos, a Compradora deverá pagar as 

faturas adequadas nos termos de pagamento declarados 

no Pedido ou em um Contrato, se houver.  Esses termos 
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the facility designated by Buyer or, in the case of 

services, the date that Buyer receives Seller’s invoice 

following completion of the services.  If no payment 

term appears on the Order or in an Agreement, Buyer 

will pay Seller for the Supplies net 60 days (subject to 

Buyer’s twice-per-month check runs) following Buyer’s 

receipt of the Supplies at Buyer’s designated facility or, 

in the case of services, Buyer’s receipt of Seller’s invoice 

following completion of the services.  Invoices for 

tooling must be issued only as approved, as provided in 

the Order.  Buyer may withhold payment pending receipt 

of evidence, in the form and detail requested by Buyer, 

of the absence of any liens, encumbrances, or claims on 

Supplies provided under the Order.  Payment will be 

made in the currency expressly stated in the Order; if no 

such currency is noted, payment will be made in U.S. 

Dollars.  Payment will be made by mailing on or before 

the due date unless otherwise expressly agreed by Buyer.   

 

de pagamento são aplicáveis à data em que os 

Suprimentos forem recebidos na unidade designada pela 

Compradora ou, no caso de serviços, à data em que a 

Compradora receber a fatura da Vendedora após a 

conclusão dos serviços.  Se nenhum termo de pagamento 

aparecer no Pedido ou em um Contrato, a Compradora 

deverá pagar para a Vendedora pelos Suprimentos em 60 

dias corridos (sujeito às verificações pela Compradora 

duas vezes ao mês) após o recebimento pela Compradora 

dos Suprimentos na unidade designada da Compradora 

ou, no caso de serviços, o recebimento pela Compradora 

da fatura da Vendedora após a conclusão dos serviços.  

As faturas para o ferramental deverão ser emitidas 

somente conforme for aprovado, conforme previsto no 

Pedido.  A Compradora poderá reter o pagamento na 

pendência do recebimento de comprovante, no modelo e 

com os detalhes solicitados pela Compradora, da 

ausência de qualquer ônus, gravame ou reivindicação 

sobre os Suprimentos fornecidos de acordo com o 

Pedido.  O pagamento deverá ser feito na moeda 

declarada expressamente no Pedido; se nenhuma referida 

moeda for mencionada, o pagamento deverá ser feito em 

Dólares Norte-Americanos.  O pagamento deverá ser 

feito via postal até a data de vencimento, a menos que 

seja acordado expressamente de outro modo pela 

Compradora.   

  

9. Changes.  (a) Buyer reserves the right at any 

time, by written notice to Seller, to make changes, or to 

require Seller to make changes, to drawings, 

specifications, sub-suppliers, samples or descriptions of 

Supplies.  Buyer also reserves the right to otherwise 

change the scope of the work covered by the Order, 

including work with respect to such matters as 

inspection, testing or quality control.  Buyer may also 

direct the supply of raw materials from itself or from 

third parties.  Seller will promptly make any such 

requested change.  In order for Seller to request a 

reasonable difference in price or time for performance as 

a result of such a change, Seller must notify Buyer of its 

request in writing within ten days after receiving notice 

of the change.  Buyer can request additional 

documentation from Seller relating to any change in 

specifications, price or time for performance.  After 

receiving all requested documentation, Buyer may, in its 

sole discretion, equitably adjust the price or time for 

performance.  If Seller does not provide timely notice to 

Buyer that a requested change may result in a difference 

in price or time for performance, Buyer’s requested 

change will not affect the price or time for performance.  

(b) Seller will not make any change relating to Supplies – 

including without limitation, in the Supplies’ contents, 

design, specifications, processing, packing, marking, 

shipping, price or date or place of delivery – except at 

Buyer’s written instruction or with Buyer’s written 

approval.  Any changes by Seller to any Order or to the 

Supplies covered by the Order without the prior written 

9. Alterações.  (a) A Compradora se reserva o 

direito, em qualquer momento, por aviso por escrito para 

a Vendedora, de fazer alterações, ou de exigir que a 

Vendedora faça alterações, a desenhos, especificações, 

sub-fornecedores, amostras ou descrições de 

Suprimentos.  A Compradora também se reserva o direito 

de alterar de outro modo o âmbito do trabalho coberto 

pelo Pedido, incluindo o trabalho a respeito de questões 

tais como inspeção, teste ou controle de qualidade.  A 

Compradora também poderá instruir o fornecimento de 

matérias-primas por ela mesma ou por terceiros.  A 

Vendedora deverá fazer imediatamente qualquer referida 

alteração solicitada.  Para que a Vendedora solicite uma 

diferença razoável no preço ou no prazo para o 

cumprimento como resultado dessa alteração, a 

Vendedora deverá notificar a Compradora sobre sua 

solicitação por escrito em dez dias após o recebimento do 

aviso da alteração.  A Compradora poderá solicitar 

documentação adicional da Vendedora com relação a 

qualquer alteração nas especificações, no preço ou no 

prazo para o cumprimento.  Após o recebimento de toda 

a documentação solicitada, a Compradora poderá, a seu 

critério exclusivo, ajustar equitativamente o preço ou o 

prazo para o cumprimento.  Se a Vendedora não entregar 

tempestivamente um aviso para a Compradora de que 

uma alteração solicitada pode resultar em uma diferença 

no preço ou no prazo para o cumprimento, a alteração 

solicitada pela Compradora não afetará o preço ou o 

prazo para cumprimento.  (b) A Vendedora não deverá 

fazer nenhuma alteração relacionada aos Suprimentos – 
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approval of an authorized representative of Buyer shall 

constitute a breach of the Order. 

 

incluindo, entre outros, no teor, planejamento, 

especificações, processamento, embalagem, marcação, 

remessa, preço ou data ou local de entrega dos 

Suprimentos – exceto mediante solicitação por escrito da 

Compradora ou com a aprovação por escrito da 

Compradora.  Quaisquer alterações pela Vendedora a 

qualquer Pedido ou aos Suprimentos cobertos pelo 

Pedido sem a aprovação prévia por escrito de um 

representante autorizado da Compradora deverão 

constituir uma violação do Pedido. 

  

10. Warranties.  (a) Seller expressly warrants and 

guarantees to Buyer, to Buyer’s successors and assigns 

that all Supplies delivered or provided to Buyer  will: (i) 

be world-class, competitive Supplies in terms of price, 

quality, delivery and technology, and conform to the 

specifications, standards, drawings, samples, descriptions 

and revisions as furnished to or by Buyer; (ii) conform to 

all applicable laws, orders, regulations and standards in 

countries where Supplies or vehicles or other products 

incorporating Supplies are to be sold; (iii) be 

merchantable and free of defects in design (to the extent 

designed by Seller or any of its subcontractors, agents or 

suppliers, even if the design has been approved by 

Buyer), materials and workmanship; (iv) be selected, 

designed (to the extent designed by Seller or any of its 

subcontractors, agents or suppliers, even if the design has 

been approved by Buyer), manufactured and assembled 

by Seller based upon Buyer’s stated use and be fit and 

sufficient for the purposes intended by Buyer, and (v) be 

free of all liens, claims and encumbrances whatsoever.  

Seller further expressly warrants that, unless otherwise 

expressly stated in the Order, the Supplies are 

manufactured entirely with new materials, none of the 

Supplies is, in whole or in part, governmental or 

commercial surplus or used, remanufactured, 

reconditioned or of such age or condition so as to impair 

its fitness, usefulness or safety, and the Supplies are free 

from latent defects or conditions that would give rise to a 

defect regardless of whether the defect or condition was 

known or discoverable during the warranty period.  (b) 

For all services, Seller further warrants that its work will 

be performed in a professional and workmanlike manner, 

consistent with all standards and specifications agreed on 

with Buyer and otherwise consistent with industry 

standards.  (c) Seller will immediately notify Buyer in 

writing when it becomes aware of any ingredient, 

component, design or defect in Supplies that is or may 

become harmful to persons or property.  (d) Buyer’s 

approval of any design, drawing, material, process or 

specifications will not relieve Seller of these warranties. 

 

10. Garantias.  (a) A Vendedora garante 

expressamente para a Compradora, e para os sucessores e 

cessionários da Compradora, que todos os Suprimentos 

entregues ou fornecidos à Compradora deverão: (i) ser 

Suprimentos de classe mundial, competitivos em termos 

de preço, qualidade, entrega e tecnologia, e estar em 

conformidade com as especificações, padrões, desenhos, 

amostras, descrições e revisões fornecidos para a ou pela 

Compradora; (ii) estar em conformidade com todas as 

leis, determinações, regulamentos e padrões aplicáveis 

nos países nos quais os Suprimentos ou veículos ou 

outros produtos que incorporam os Suprimentos serão 

vendidos; (iii) ser comerciáveis e isentos de defeitos no 

planejamento (na medida em que forem planejados pela 

Vendedora ou qualquer um de seus subcontratados, 

agentes ou fornecedores, mesmo se o planejamento tiver 

sido aprovado pela Compradora), materiais e mão de 

obra; (iv) ser escolhidos, planejados (na medida em que 

forem planejados pela Vendedora ou por qualquer um de 

seus subcontratados, agentes ou fornecedores, mesmo se 

o planejamento tiver sido aprovado pela Compradora), 

produzidos e montados pela Vendedora com base no uso 

declarado pela Compradora e ser adequados e suficientes 

para os fins pretendidos pela Compradora, e (v) ser 

isentos de todos os ônus, reivindicações e gravames de 

qualquer tipo.  A Vendedora garante expressamente 

ainda que, a menos que seja expressamente declarado de 

outro modo no Pedido, os Suprimentos são produzidos 

totalmente com materiais novos, nenhum dos 

Suprimentos é, total ou parcialmente, excedente 

governamental ou comercial ou usado, reproduzido, 

recondicionado ou de uma idade ou condição que 

prejudique sua adequação, utilidade ou segurança, e os 

Suprimentos estão livres de defeitos ou condições 

aparentes que dêem origem a um defeito 

independentemente de se o defeito ou a condição era 

conhecido ou passível de ser descoberto durante o 

período de garantia.  (b) Para todos os serviços, a 

Vendedora garante ainda que seu trabalho será executado 

de forma profissional e hábil, consistente com todos os 

padrões e especificações acordados com a Compradora e 

de outro modo consistentes com os padrões do setor.  (c) 

A Vendedora deverá notificar imediatamente a 

Compradora por escrito quando ela tomar conhecimento 

de qualquer ingrediente, componente, design ou defeito 

nos Suprimentos que seja ou possa se tornar prejudicial 
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às pessoas ou bens.  (d) A aprovação da Compradora de 

qualquer planejamento, desenho, material, processo ou 

especificações não liberará a Vendedora dessas garantias. 

  

11. Supplier Standards, Quality and Development.  

(a) Seller, except for the materials that are not directly 

applied to the products manufactured by Buyer, will 

conform to the quality control and other standards and 

inspection systems of Buyer, including without limitation 

quality control policies, ISO 9001:2000 or 

ISO/TS 16949:2002 quality certification and ISO 14001 

environmental certification including registration.  Seller 

will also participate in supplier quality and development 

programs of Buyer.  To the extent applicable, Seller 

agrees to meet the full requirements of industry 

Production Part Approval Processes (PPAP) as specified 

by Buyer and (as applicable) Buyer’s customers and 

agrees to present this information to Buyer upon request, 

at the level requested.  As requested by Buyer at any 

time, Seller will participate in and comply with the 

following Buyer programs and standards: (i) Buyer’s 

Supplier Standards Manual (including all subsections and 

forms), accessible at 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/

power_solutions.html; (ii) Advanced Quality Planning 

(AQP) and Supplier Individual Development Plans 

(SIDP); (iii) supplier performance evaluations; and 

(iv) minority business expectations.  These programs and 

standards may be found at 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/

power_solutions.html or by contacting Buyer’s assigned 

purchasing representative.  In the event of any 

discrepancy between any part of the above programs or 

standards and an express provision of these Terms, these 

Terms will control.  (b) Supplier is responsible for all 

lower-tier providers of goods or services.  Seller must 

maintain adequate development, validation, launch and 

ongoing supervision to assure all Supplies provided to 

Buyer conform to all applicable warranties and other 

provisions of the Order. 

 

11. Padrões da Fornecedora, Qualidade e 

Desenvolvimento.  (a) A Vendedora, exceto para 

materiais que não são aplicados diretamente aos produtos 

fabricados pela Compradora, deverá estar em 

conformidade com os padrões de controle de qualidade e 

outros padrões e sistemas de inspeção da Compradora, 

incluindo, entre outros, políticas de controle de 

qualidade, certificação de qualidade ISO 9001:2000 ou 

ISO/TS 16949:2002 e certificação ambiental ISO 14001, 

incluindo registro.  A Vendedora também deverá 

participar dos programas de qualidade e desenvolvimento 

de fornecedor da Compradora.  Na medida em que for 

aplicável, a Vendedora concorda em cumprir totalmente 

as exigências do setor de Processos de Aprovação de 

Peça de Produção (PPAP) especificadas pela 

Compradora e (conforme for aplicável) pelos clientes da 

Compradora, e concorda em apresentar essas 

informações para a Compradora mediante solicitação, no 

nível solicitado.  Conforme solicitado pela Compradora 

em qualquer momento, a Vendedora deverá participar 

dos seguintes programas e padrões da Compradora, e 

cumpri-los: (i) o Manual de Padrões de Fornecedor da 

Compradora (incluindo todas as subseções e 

formulários), acessível em 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/

power_solutions.html; (ii) Planejamento de Qualidade 

Avançado (AQP) e Planos de Desenvolvimento 

Individual de Fornecedor (SIDP); (iii) avaliações de 

desempenho de fornecedor; e (iv) expectativas de 

negócios minoritários.  Esses programas e padrões 

poderão ser encontrados em 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/supplyers

/power_solutions.html ou por meio de contato com o 

representante de compra designado da Compradora.  No 

caso de qualquer discrepância entre qualquer parte dos 

programas ou padrões mencionados acima e uma 

disposição expressa destes Termos, estes Termos 

regerão.  (b) A Fornecedora é responsável por todos os 

fornecedores de mercadorias ou prestadores de serviço de 

segunda linha.  A Vendedora deverá manter o 

desenvolvimento, validação, liberação e supervisão 

contínua adequados para garantir que todos os 

Suprimentos fornecidos à Compradora estejam em 

conformidade com todas as garantias aplicáveis e outras 

disposições do Pedido. 

  

12. Remedies.  The rights and remedies reserved to 

Buyer in each Order will be cumulative with and in 

addition to all other or legal or equitable remedies.  Seller 

will reimburse Buyer for any incidental, consequential or 

other damages caused or required by Seller’s breach or 

by nonconforming Supplies, including without limitation 

12. Recursos.  Os direitos e recursos reservados à 

Compradora em cada Pedido serão cumulativos e 

adicionais a todos os outros recursos ou recursos 

judiciais ou equitativos.  A Vendedora deverá reembolsar 

a Compradora por quaisquer danos inerentes, imprevistos 

ou outros danos causados ou exigidos pela violação da 



 11 

costs, expenses and losses incurred directly or indirectly 

by Buyer: (i) in inspecting, sorting, storing, reworking, 

repairing or replacing the nonconforming Supplies; (ii) 

resulting from production interruptions; (iii) conducting 

recall campaigns, customer field service actions or other 

corrective service actions; or (iv) resulting from personal 

injury (including death) or property damage caused by 

the nonconforming Supplies.  Buyer’s damages include 

attorneys’ fees and other professional fees effectively 

spent by Buyer,  settlements and judgments incurred by 

Buyer and other costs associated with Buyer’s 

administrative time, labor and materials.  If requested by 

Buyer, Seller will enter into a separate agreement for the 

administration or processing of warranty charge-backs 

for nonconforming Supplies, and will participate in and 

comply with warranty reduction or related programs of 

Buyer that relate to the Supplies.  In any action brought 

by Buyer to enforce Seller’s obligations in connection 

with the production or delivery of Supplies or transition 

support, or for possession of property, Seller 

acknowledges and agrees that monetary damages are not 

a sufficient remedy for any actual, anticipatory or 

threatened breach of the Order and that, in addition to all 

other rights and remedies that Buyer may have, Buyer 

shall be entitled to specific performance and injunctive 

equitable relief as a remedy for any such breach, plus 

Buyer’s reasonable attorneys’ fees.  

 

Vendedora ou por Suprimentos não conformes, 

incluindo, entre outros, custos, despesas e perdas 

incorridos direta ou indiretamente pela Compradora: (i) 

na inspeção, classificação, armazenagem, retrabalho, 

reparo ou substituição dos Suprimentos não conformes; 

(ii) resultantes das interrupções de produção; 

(iii) conduzindo campanhas de recall, ações de serviço de 

campo de cliente ou outras ações de serviço corretivo; ou 

(iv) resultantes de lesão corporal (incluindo morte) ou 

dano material causado pelos Suprimentos não conformes.  

Os danos da Compradora incluem honorários 

advocatícios efetivamente gastos pela Compradora, bem 

como e outras taxas profissionais, liquidações e 

sentenças incorridas pela Compradora e outros custos 

associados ao tempo administrativo, mão-de-obra e 

materiais da Compradora.  Se solicitado pela 

Compradora, a Vendedora deverá celebrar um contrato 

separado para a administração ou o processamento de 

redébitos de garantia por Suprimentos não conformes, e 

deverá participar de, e cumprir os, programas de redução 

de garantia ou programas relacionados da Compradora 

que se relacionem aos Suprimentos.  Em qualquer ação 

movida pela Compradora para executar as obrigações da 

Vendedora a respeito da produção ou entrega de 

Suprimentos ou suporte de transição, ou para posse de 

bens, a Vendedora reconhece e concorda que indenização 

por danos em dinheiro não é um recurso suficiente para 

qualquer violação real, prevista ou iminente do Pedido e 

que, além de todos os outros direitos e recursos que a 

Compradora possa ter, a Compradora deverá ter direito à 

execução específica e medida liminar como um recurso 

para qualquer referida violação, mais honorários 

advocatícios razoáveis da Compradora.  

  

13. Compliance with Laws; Ethics; Anti-corruption.  

(a) Seller, and any Supplies supplied by Seller, will 

comply with all applicable laws, including rules, 

regulations, orders, conventions, ordinances and 

standards, including without limitation (i) in relation to 

the manufacture, labeling, transport, import, export, 

licensing, approval or certification of the Supplies, and 

(ii) laws relating to environmental matters, hiring, wages, 

hours and conditions of employment, subcontractor 

selection, discrimination, occupational health or safety 

and motor vehicle safety.  The Order incorporates by 

reference all clauses required by these laws.  (b) All 

materials used by Seller in the Supplies or in their 

manufacture will satisfy current governmental and safety 

constraints on restricted, toxic and hazardous materials as 

well as environmental, electrical and electromagnetic 

considerations that apply to the country of manufacture, 

sale or destination.  (c) Seller agrees to trace and certify 

the origin of minerals used in all materials used by Seller 

in the Supplies or in their manufacture and to provide 

Buyer with such documents and certifications reasonably 

requested by Buyer to satisfy Buyer’s Environmental 

Agency reporting obligations under applicable 

13. Conformidade com as Leis; Ética; Combate à 

Corrupção.  (a) A Vendedora, e quaisquer Suprimentos 

fornecidos pela Vendedora, deverão cumprir todas as leis 

aplicáveis, incluindo normas, regulamentos, 

determinações, convenções, portarias e padrões, 

incluindo, entre outros, (i) em relação à produção, 

rotulagem, transporte, importação, exportação, 

licenciamento, aprovação ou certificação dos 

Suprimentos, e (ii) leis relacionadas a questões 

ambientais, contratação, salários, jornada de trabalho e 

condições de trabalho, seleção de subcontratado, 

discriminação, saúde e segurança no trabalho e segurança 

de automóveis.  O Pedido incorpora, por referência, todas 

as cláusulas exigidas por essas leis.  (b) Todos os 

materiais usados pela Vendedora nos Suprimentos ou em 

sua produção deverão cumprir as atuais restrições 

governamentais e de segurança sobre materiais restritos, 

tóxicos e perigosos, bem como as considerações 

ambientais, elétricas e eletromagnéticas aplicáveis ao 

país de produção, venda ou destino.  (c) A Vendedora 

concorda em investigar e certificar a origem de minerais 

usados em todos os materiais usados pela Vendedora nos 

Suprimentos ou em sua produção, e fornecer à 
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legislation. (d) Seller acknowledges Buyer’s obligation to 

comply with all anti-corruption laws, including the U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”).  (e) Seller will 

not use any amount or any other consideration paid by 

Buyer for unlawful purposes, including those that would 

violate provisions of the FCPA or any anti-corruption 

law, such as to make or cause to be made direct or 

indirect payments to any public official , in order to 

provide assistance for Buyer, or for any person acting on 

their behalf, in obtaining or retaining business with, or 

directing business to, any person, or securing any 

improper advantage.  (f) Seller shall not make, or cause 

another to make any direct or indirect offers to pay 

public officials, for the purpose of influencing or 

inducing any decision for the benefit of Buyer.  (g) Seller 

shall not employ any subcontractor, consultant, agent or 

representative without a thorough documented 

examination of his person, reputation and integrity, and 

shall not employ any subcontractor, consultant, agent or 

representative who does not comply with applicable anti-

corruption laws.  (h) Seller shall immediately inform 

Buyer in the event Seller or its subcontractor, consultant, 

agent or representative has violated or is alleged to have 

violated the FCPA or any anti-corruption law.  (i) Buyer 

reserves the right to immediately terminate the Order if 

Seller violates the FCPA, any anti-corruption law or 

these anti-corruption provisions 

 

Compradora os documentos e certificações 

razoavelmente solicitados pela Compradora para cumprir 

as obrigações da Compradora de apresentação de 

dcomentos exigidos pela legislação ambiental brasileira 

(d) A Vendedora e seus funcionários e contratados 

deverão cumprir a Política de Ética da Compradora 

(disponível em 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/our

_governance/ethics_policy.html) ou a política de ética 

equivalente da própria Vendedora. (d) A Vendedora 

reconhece a obrigação da Compradora de cumprir todas 

as leis de combate à corrupção, incluindo a U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act (doravante denominado “FCPA”).  

(e) A Vendedora não deverá usar nenhum valor ou 

qualquer outra contraprestação paga pela Compradora 

para fins ilegais, incluindo aqueles que violariam as 

disposições da FCPA ou qualquer lei de combate à 

corrupção, tais como fazer ou providenciar para que 

sejam feitos pagamentos diretos e indiretos a qualquer 

oficial público , para fornecer assistência para a 

Compradora, ou qualquer pessoa agindo em seu nome, 

na obtenção ou manutenção de negócios com, ou 

encaminhar negócios para, qualquer pessoa, ou garantir 

qualquer vantagem inadequada.  (f) A Vendedora não 

deverá fazer, ou providenciar para que outros façam, 

nenhuma oferta direta ou indireta para pagar oficiais 

públicos, com a finalidade de influenciar ou induzir 

qualquer decisão para o benefício da Compradora.  (g) A 

Vendedora não deverá contratar nenhum subcontratado, 

consultor, agente ou representante sem uma verificação 

documentada completa de sua pessoa, reputação e 

integridade, e não deverá contratar nenhum 

subcontratado, consultor, agente ou representante que 

não cumpra as leis de combate à corrupção aplicáveis.  

(h) A Vendedora deverá informar imediatamente a 

Compradora no caso de a Vendedora ou seu 

subcontratado, consultor, agente ou representante ter 

violado ou ser alegado que tenha violado a FCPA ou 

qualquer lei de combate à corrupção.  (i) A Compradora 

se reserva o direito de rescindir imediatamente o Pedido 

se a Vendedora violar a FCPA, qualquer lei de combate à 

corrupção ou estas disposições de combate à corrupção. 

  

14. Indemnification. (a) To the fullest extent 

permitted by law, (i) Seller hereby assumes the entire, 

sole responsibility for any injury to person, including 

death, or damage to property of any kind or nature 

caused by, resulting from or in connection with the 

furnishing of Supplies by Seller, its subcontractors, 

officers, agents or employees; (ii) Buyer shall not be 

responsible for any injury to person (including death) or 

damage to property resulting from Seller’s possession, 

use, misuse or failure of any Buyer’s Property or other 

property furnished to Seller by Buyer, and the use of any 

such property by Seller shall constitute acceptance by 

Seller of all responsibility for any claims for such injury 

or damage, and (iii) Seller will defend, indemnify and 

14. Indenização. (a) Na máxima medida permitida 

pela lei, (i) a Vendedora, neste ato, assume total e 

exclusivamente a responsabilidade por qualquer lesão 

corporal, incluindo morte, ou dano material de qualquer 

tipo ou natureza causado por, resultante de ou 

relacionado ao fornecimento de Suprimentos pela 

Vendedora, seus subcontratados, diretores, agentes ou 

funcionários; (ii) a Compradora não será responsável por 

nenhuma lesão corporal (incluindo morte) ou dano 

material resultante da posse, uso, uso indevido pela 

Vendedora ou de quaisquer Bens da Compradora ou 

outros bens fornecidos à Vendedora pela Compradora, e 

o uso de qualquer referido bem pela Vendedora deverá 

constituir a aceitação pela Vendedora de toda a 
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hold harmless Buyer and Buyer’s employees, agents, 

customers, invitees, subsidiaries, affiliates, successors 

and assigns, against all damages, losses, claims, 

liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ 

and other professional fees, settlements and judgments) 

arising out of or resulting from any defective Supplies, or 

from any negligent or wrongful act or omission of Seller 

or Seller’s agents, employees or subcontractors, or any 

breach or failure by Seller to comply with any of Seller’s 

representations or other terms and conditions of an Order 

(including any part of these Terms) –  including without 

limitation the cost of recall campaigns, field service 

actions or other corrective service actions that, in Buyer's 

reasonable judgment, are required because of 

nonconformities in some or all of the Supplies provided 

by Seller hereunder.  Seller's obligation to defend and 

indemnify under this Section will apply regardless of 

whether the claim arises in tort, negligence, contract, 

warranty, strict liability or otherwise except for claims 

that arise as a result of the sole negligence of Buyer.  

Buyer has the right to be represented by and actively 

participate through its own counsel in the defense and 

resolution of any indemnification matters, at Seller's 

expense.  The indemnification obligations of Seller set 

forth in this Agreement, including this Section, are 

independent of and in addition to any insurance and 

warranty obligations of Seller.  (b) If Seller performs any 

work on Buyer’s premises or utilizes the property of 

Buyer, whether on or off Buyer’s premises:  (i) Seller 

will examine the premises to determine whether they are 

safe for the requested work and will advise Buyer 

promptly of any situation it deems to be unsafe; 

(ii) Seller’s employees, contractors, and agents will 

comply with all laws and regulations that apply to the 

premises and may be removed from Buyer’s premises at 

Buyer’s discretion; (iii) Seller’s employees, contractors, 

and agents will not possess, use, sell, transfer or be under 

the influence of alcohol or unauthorized, illegal, or 

controlled drugs or substances on the premises; and (iv) 

to the fullest extent permitted by law, Seller will 

indemnify and hold Buyer and Buyer’s agents, 

successors and assigns, harmless from and against any 

liability, claims, demands or expenses (including 

reasonable attorneys’ and other professional fees, 

settlements and judgments) for damages to the property 

of or personal injuries (including death) to Buyer, its 

employees or agents, or any other person or entity to the 

extent arising from or in connection with Seller’s work 

on the premises or Seller’s use of Buyer’s property, 

except for any liability, claim or demand arising out of 

the sole negligence of Buyer. 

responsabilidade por quaisquer reivindicações a respeito 

de lesão ou dano, e (iii) a Vendedora deverá defender, 

indenizar e isentar de responsabilidade a Compradora e 

os funcionários, agentes, clientes, convidados, 

subsidiárias, afiliadas, sucessores e cessionários da 

Compradora, por todos os danos, perdas, reivindicações, 

responsabilidades e despesas (incluindo honorários 

advocatícios razoáveis e honorários de outros 

profissionais, liquidações e sentenças) originados ou 

resultantes de qualquer Suprimentos defeituosos, ou de 

qualquer ato ou omissão negligente ou indevido da 

Vendedora ou dos agentes, funcionários ou 

subcontratados da Vendedora, ou qualquer violação ou 

não cumprimento pela Vendedora de qualquer uma das 

declarações da Vendedora ou outros termos e condições 

de um Pedido (incluindo qualquer parte destes Termos) –  

incluindo entre outros, o custo de campanhas de recall, 

ações de serviço de campo ou outras ações de serviço 

corretivo que, no parecer razoável da Compradora, forem 

exigidos em virtude de não conformidades em alguns ou 

todos os Suprimentos fornecidos pela Vendedora de 

acordo com este instrumento.  A obrigação da Vendedora 

de defender e indenizar de acordo com esta Cláusula 

serão aplicáveis independentemente de se a reivindicação 

surgir nos termos de responsabilidade civil 

extracontratual, negligência, contrato, garantia, 

responsabilidade estrita ou de outro modo, exceto as 

reivindicações que surgirem como resultado da 

negligência exclusivamente da Compradora.  A 

Compradora tem o direito de ser representado por, e 

participar ativamente por meio de seu próprio advogado 

na defesa e resolução de quaisquer questões de 

indenização, à custa da Vendedora.  As obrigações de 

indenização da Vendedora estabelecidas no presente 

Contrato, incluindo esta Cláusula, são independentes de, 

e adicionais a quaisquer obrigações de seguro e garantia 

da Vendedora.  (b) Se a Vendedora realizar qualquer 

trabalho nas instalações da Compradora ou utilizar bens 

da Compradora, quer seja na ou fora das instalações da 

Compradora:  (i) a Vendedora deverá examinar as 

instalações para determinar se elas são seguras para o 

trabalho exigido e deverá informar a Compradora 

imediatamente sobre qualquer situação que ela 

considerar que seja insegura; (ii) os funcionários, 

contratados e agentes da Vendedora deverão cumprir 

todas as leis e regulamentos aplicáveis às instalações e 

poderão ser removidos das instalações da Compradora, a 

critério da Compradora; (iii) os funcionários, contratados 

e agentes da Vendedora não deverão possuir, usar, 

vender, transferir ou estar sob a influência de álcool ou 

medicamentos ou substâncias não autorizados, ilegais, ou 

controlados nas instalações; e (iv) na máxima medida 

permitida por lei, a Vendedora deverá indenizar e isentar 

de responsabilidade a Compradora e os agentes, 

sucessores e cessionários da Compradora, por quaisquer 

responsabilidades, reivindicações, exigências ou 

despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis e 

outras taxas profissionais, liquidações e sentenças) por 

danos materiais ou lesões corporais (incluindo morte) à 
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Compradora, seus funcionários ou agentes, ou qualquer 

outra pessoa ou entidade na medida em que se originar 

do, ou for relacionado ao, trabalho da Vendedora nas 

instalações ou do uso pela Vendedora dos bens da 

Compradora, exceto qualquer responsabilidade, 

reivindicação ou exigência originada da negligência 

exclusivamente da Compradora. 

  

15. Insurance.  Seller will obtain and maintain, with 

insurance companies rated at least A- VII by AM Best or 

equivalent and reasonably acceptable to Buyer, the 

insurance coverage listed below or in additional amounts 

and coverages as may be reasonably requested by Buyer, 

in each case including Buyer, its directors, officers, 

agents, and affiliates as additional insured(s).  Buyer will 

also be listed as a loss payee(s) as applicable.  Such 

coverages shall include, without limitation, full fire and 

extended coverage insurance for the replacement value of 

(i) all Seller’s Property, and (ii) any bailed Buyer’s 

Property, both for their full replacement value.  Seller 

will furnish to Buyer a certificate showing compliance 

with this requirement within 10 days of Buyer’s written 

request and annually thereafter.  Seller must maintain 

such insurance on an occurrence basis through the term 

of the Order and for three years thereafter.  The existence 

of insurance does not release Seller of its obligations or 

liabilities under the Order.  Minimum coverage is as 

follows: 

 

15. Seguro.  A Vendedora deverá obter e manter, 

em seguradoras com classificação de no mínimo A- VII 

da AM Best ou equivalente e razoavelmente aceitável 

para a Compradora, a cobertura de seguro relacionada 

abaixo ou em valores e coberturas adicionais que vierem 

a ser razoavelmente solicitados pela Compradora, em 

cada caso incluindo a Compradora, seus conselheiros, 

diretores, agentes e afiliadas como segurado(s) 

adicional(is).  A Compradora também deverá ser 

relacionada como beneficiária de perda(s), conforme for 

aplicável.  Essas coberturas deverão incluir, entre outros, 

seguro com cobertura de incêndio completa e estendida 

para o valor de substituição de (i) todos os Bens da 

Vendedora, e (ii) quaisquer Bens da Compradora em 

caução, ambos em seu valor de substituição completo.  A 

Vendedora deverá fornecer para a Compradora um 

certificado apresentando a conformidade com essa 

exigência em 10 dias da solicitação da Compradora por 

escrito e anualmente, posteriormente.  A Vendedora 

deverá manter esse seguro em uma base por ocorrência 

por todo o prazo do Pedido e por três anos 

posteriormente.  A existência de seguro não libera a 

Vendedora de suas obrigações ou responsabilidades nos 

termos do Pedido.  A cobertura mínima é a seguinte: 

  

COVERAGE COBERTURA 

  

Workers compensation Acidente de trabalho 

  

Employer's liability Responsabilidade de empregador 

  

Comprehensive general liability insurance including premises, 

operations, independent contractors, products, completed operations, 
personal and advertising injury, and contractual liability  

Seguro de responsabilidade geral abrangente incluindo danos a 

instalações, operações, contratados independentes, produtos, operações 
concluídas, pessoal e publicidade, e responsabilidade contratual 

  

Automobile liability insurance including coverage for owned, non-

owned and hired autos 

Seguro de responsabilidade de automóvel incluindo cobertura para 

automóveis próprios, não próprios e locados 

  

Property including business interruption insurance Seguro de bens incluindo interrupção de atividades 
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LIMITS OF LIABILITY LIMITES DE RESPONSABILIDADE 

  

Statutory Legal 

  

US$1,000,000 each accident, each employee, each disease – or as 
required by local law 

US$ 1.000.000 por cada acidente, cada funcionário, cada doença – ou 
conforme exigido pela lei local  

  

US$5,000,000 per occurrence and in the aggregate (limits may be met 

with a combination of general liability and umbrella/excess liability 

insurance) 

US$ 5.000.000 por ocorrência e no total (os limites podem ser atingidos 

com uma combinação de seguro de  responsabilidade geral e 

abrangente/excedente) 

  

US$2,000,000 / each accident US$ 2.000.000 / cada acidente 

  

As specified by Buyer Conforme especificado pela Compradora 

  

16. Financial Review; Insolvency.  (a) Buyer or a 

third party designated by Buyer may at any time review 

the financial condition of Seller and its affiliates, and 

Seller will fully cooperate in such review and will 

promptly provide copies of or access to requested 

documents, including without limitation financial records 

and statements, forecasts, business plans, banking 

contacts and loan documents, and will make its financial 

managers available for discussions during reasonable 

business hours.  Buyer and any designated third party 

will keep confidential any nonpublic information about 

Seller obtained in a financial review and use such 

information only for purposes of the review, except as 

needed to enforce the Order.  (b) The Order may be 

terminated immediately by Buyer without liability to 

Seller if any of the following or comparable events 

occur, and Seller will reimburse Buyer for all costs 

incurred by Buyer in connection with any of the 

following, including without limitation attorneys’ and 

other professional fees: (i) Seller becomes insolvent; (ii) 

Seller files a voluntary petition in bankruptcy; (iii) an 

involuntary petition in bankruptcy is filed against Seller; 

(iv) a receiver or trustee is appointed for Seller; (v) Seller 

needs accommodations from Buyer, financial or 

otherwise, in order to meet its obligations under the 

Order; (vi) Seller executes an assignment for the benefit 

of creditors; (vii) Seller fails to meet the credit 

underwriting standards of Buyer's credit insurance 

program, or (viii) Seller is unable promptly to provide 

Buyer with adequate reasonable assurance of Seller's 

financial capability to perform any of Seller's obligations 

under the Order on a timely basis.  In the event that this 

Order is not terminated in accordance with the 

immediately preceding sentence, upon the occurrence of 

an event described in the immediately preceding 

sentence, Buyer may make equitable adjustments in the 

price, payment terms, and/or delivery requirements under 

16. Revisão Financeira; Insolvência.  (a) A 

Compradora ou um terceiro designado pela Compradora 

poderá em qualquer momento revisar a situação 

financeira da Vendedora e de suas afiliadas, e a 

Vendedora deverá cooperar totalmente nessa revisão e 

deverá fornecer imediatamente cópias de, ou acesso a, 

documentos solicitados, incluindo, entre outros, registros 

e demonstrações financeiras, previsões, planos de 

negócios, contatos bancários e documentos de 

empréstimo, e deverá disponibilizar seus gerentes 

financeiros para discussões durante o horário comercial 

razoável.  A Compradora e qualquer terceiro designado 

deverão manter confidenciais quaisquer informações não 

públicas sobre a Vendedora obtidas em uma revisão 

financeira e usar essas informações somente para o fim 

da revisão, exceto conforme for necessário para realizar o 

Pedido.  (b) O Pedido poderá ser rescindido 

imediatamente pela Compradora sem responsabilidade 

para a Vendedora se qualquer um dos seguintes eventos, 

ou eventos comparáveis, ocorrerem, e a Vendedora 

deverá reembolsar a Compradora por todos os custos 

incorridos pela Compradora com relação a qualquer um 

dos seguintes, incluindo, entre outros, honorários 

advocatícios e outras taxas profissionais: (i) a Vendedora 

se tornar insolvente; (ii) a Vendedora registrar um pedido 

de falência voluntário; (iii) um pedido de falência 

involuntário for registrado contra a Vendedora; (iv) um 

administrador judicial ou fiduciário for nomeado para a 

Vendedora; (v) a Vendedora precisar de acomodações da 

Compradora, financeiras ou de outro modo, para cumprir 

suas obrigações previstas no Pedido; (vi) a Vendedora 

celebrar uma cessão em benefício de credores; (vii) a 

Vendedora não cumprir os padrões de subscrição de 

crédito do programa de seguro de crédito da 

Compradora, ou (viii) a Vendedora não puder fornecer 

imediatamente à Compradora a garantia razoável 

adequada da habilidade financeira da Vendedora de 
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this Order as Buyer deems appropriate to address the 

change in Seller's circumstances, including Seller's 

continuing ability to perform its obligations regarding 

warranty, nonconforming Supplies or other requirements 

under this Order.  (c) Seller agrees that if Seller 

experiences any delivery or operational problems, Buyer 

may, but is not required to, designate one or more 

representatives to be present in Seller's applicable facility 

to observe Seller's operations.  Seller agrees that if Buyer 

provides to Seller any accommodations (financial or 

other) that are necessary for Seller to fulfill its 

obligations under this Order, Seller will reimburse Buyer 

for all costs, including attorneys' and other professionals' 

fees, incurred by Buyer in connection with such 

accommodation and will grant access to Buyer to use 

Seller's premises and machinery, equipment, and other 

property necessary for the production of the Supplies 

covered by this Order. 

 

cumprir qualquer uma das obrigações da Vendedora 

previstas no Pedido de forma tempestiva.  No caso de 

esse Pedido não ser rescindido de acordo com a sentença 

imediatamente anterior, mediante a ocorrência de um 

evento descrito na sentença imediatamente anterior, a 

Compradora poderá fazer ajustes equitativos no preço, 

termos de pagamento, e/ou exigências de entrega 

previstos nesse Pedido, conforme a Compradora 

considerar adequado para tratar da alteração nas 

circunstâncias da Vendedora, incluindo a habilidade 

contínua da Vendedora de cumprir suas obrigações a 

respeito de garantia, Suprimentos não conformes ou 

outras exigências previstas nesse Pedido.  (c) A 

Vendedora concorda que, se a Vendedora vivenciar 

quaisquer problemas de entrega ou operacionais, a 

Compradora poderá, mas não será obrigada a, designar 

um ou mais representantes para estarem presentes na 

unidade aplicável da Vendedora para observar as 

operações da Vendedora.  A Vendedora concorda que, se 

a Compradora fornecer à Vendedora quaisquer 

acomodações (financeiras ou outras) que forem 

necessárias para a Vendedora cumprir suas obrigações 

previstas neste Pedido, a Vendedora deverá reembolsar a 

Compradora por todos os custos, incluindo honorários 

advocatícios e taxas de outros profissionais, incorridos 

pela Compradora com relação a essas acomodações e 

deverá conceder acesso à Compradora para usar as 

instalações e máquinas, equipamentos, e outros bens da 

Vendedora necessários para a produção dos Suprimentos 

cobertos por esse Pedido. 

  

17. Termination for Breach or Nonperformance.  (a) 

Buyer may terminate all or any part of the Order, without 

liability to Seller, if Seller: (i) repudiates, breaches or 

threatens to breach any of the terms of the Order 

(including without limitation Seller’s warranties and 

world-class supplier provisions); (ii) fails or threatens not 

to deliver Supplies or perform services in connection 

with the Order; (iii) fails to make progress or to meet 

reasonable quality requirements so as to endanger timely 

and proper completion or delivery of Supplies and does 

not correct the failure or breach within 10 days (or such 

shorter period of time if commercially reasonable under 

the circumstances) after receipt of written notice from 

Buyer specifying the failure or breach or Buyer 

terminates for breach any other Order issued by Buyer to 

Seller in accordance with the terms of such other Order 

(whether or not such other Order is related to the Order); 

(iv) enters or offers to enter into a transaction that 

includes a sale of a substantial portion of its assets used 

for the production of Supplies for Buyer or a merger, sale 

or exchange of stock or other equity interests that would 

result in a change in control of Seller, (v) fails to remain 

competitive with respect to quality, technology, delivery, 

service or pricing of the Supplies, or (vi) violates the 

Compliance with Law; Ethics or Anti-corruption 

provisions of these Terms.  Seller will notify Buyer 

17. Rescisão por Violação ou Não-cumprimento.  

(a) A Compradora poderá rescindir todo ou qualquer 

parte do Pedido, sem responsabilidade para a Vendedora, 

se a Vendedora: (i) repudiar, violar ou ameaçar violar 

qualquer um dos termos do Pedido (incluindo, entre 

outros, as garantias da Vendedora e as disposições de 

fornecedor de classe mundial); (ii) não entregar ou 

ameaçar não entregar os Suprimentos ou prestar os 

serviços a respeito do Pedido; (iii) não obtiver progresso 

ou não cumprir as exigências de qualidade razoáveis de 

forma a arriscar a conclusão ou entrega tempestiva e 

adequada de Suprimentos e não corrigir a falha ou 

violação em 10 dias (ou no período menor, se 

comercialmente razoável nas circunstâncias) após o 

recebimento de um aviso por escrito da Compradora 

especificando a falha ou violação ou a Compradora 

rescindir, por violação, qualquer outro Pedido emitido 

pela Compradora para a Vendedora de acordo com os 

termos desse outro Pedido (quer esse outro Pedido esteja 

ou não relacionado ao Pedido); (iv) celebrar ou oferecer 

celebrar uma transação que inclua uma venda de uma 

parte substancial de seus ativos usados para a produção 

de Suprimentos para a Compradora ou uma 

incorporação, venda ou troca de ações ou outras 

participações patrimoniais que resulte em uma alteração 

no controle da Vendedora, (v) não permanecer 



 17 

within 10 days after entering into any negotiations that 

could lead to the situation specified in subsection (iv) 

above, provided that upon Seller’s request, Buyer will 

enter into an appropriate nondisclosure agreement related 

to information disclosed to Buyer in relation to such 

transaction.  (b) Seller may terminate the Order only for 

non-payment of the purchase price for Supplies which 

are sixty (60) or more days past due and material in 

amount, and then only if: (i) Seller first provides Buyer 

written notice specifying the amounts past due (including 

the relevant Order and invoices numbers and dates) and 

Seller’s intent to terminate the Order if the past due 

amount is not paid; and (ii) Buyer, within sixty (60) days 

of such notice, does not either: (A) pay the past due 

amounts, or (B) notify Seller that the amounts claimed to 

be unpaid are disputed by Buyer.  Seller shall terminate 

under this Section by delivering a written termination 

notice to Buyer.  Seller may not terminate or cancel the 

Order for any reason except as permitted under this 

Section.  Seller may not suspend performance of the 

Order for any reason. 

 

competitiva a respeito de qualidade, tecnologia, entrega, 

serviço ou preço dos Suprimentos, ou (vi) violar a 

Conformidade com quaisquer disposições da Lei; de 

Ética ou de Combate à Corrupção destes Termos.  A 

Vendedora deverá notificar a Compradora em 10 dias 

após conduzir negociações que possam levar à situação 

especificada no item (iv) acima, ficando ressalvado que, 

mediante solicitação da Vendedora, a Compradora 

deverá celebrar um contrato de não divulgação adequado 

com relação às informações divulgadas à Compradora 

em relação a essa transação.  (b) A Vendedora poderá 

rescindir o Pedido somente por não pagamento do preço 

de compra dos Suprimentos que estiverem em atraso por 

60 (sessenta) dias ou mais e que forem substanciais em 

valor, e, então, somente se: (i) a Vendedora 

primeiramente entregar à Compradora um aviso por 

escrito especificando os valores em atraso (incluindo o 

Pedido pertinente e os números e datas das faturas) e a 

intenção da Vendedora de rescindir o Pedido, se o valor 

em atraso não for pago; e (ii) a Compradora, em 60 

(sessenta) dias desse aviso, não: (A) pagar os valores em 

atraso, ou (B) notificar a Vendedora de que os valores 

reivindicados como sendo não pagos são contestados 

pela Compradora.  A Vendedora deverá fazer a rescisão 

de acordo com esta Cláusula por meio da entrega de um 

aviso de rescisão por escrito para a Compradora.  A 

Vendedora não poderá rescindir ou cancelar o Pedido por 

qualquer motivo, exceto conforme permitido de acordo 

com esta Cláusula.  A Vendedora não poderá suspender o 

cumprimento do Pedido por nenhum motivo. 

  

18. Termination.  In addition to any other rights of 

Buyer to cancel or terminate the Order, Buyer may, at its 

option and in its sole discretion, terminate all or any part 

of the Order (other than the minimum quantities 

specified in Section 3) at any time and for any reason, 

and notwithstanding the existence of any event of force 

majeure under Section 20, by giving at least 14 days 

written notice to Seller.  Upon receipt of notice of 

termination, and unless otherwise directed by Buyer, 

Seller will: (a) promptly terminate all work under the 

Order on the effective date of termination; (b) transfer 

title and deliver to Buyer the finished Supplies, the work 

in process, and the parts and materials that Seller 

reasonably produced or acquired according to quantities 

ordered by Buyer and that Seller cannot use in producing 

goods for itself or for others; (c) verify and settle any 

claims by subcontractors for actual costs incurred 

directly as a result of the termination and ensure the 

recovery of materials in subcontractors’ possession; (d) 

take actions reasonably necessary to protect property in 

Seller’s possession in which Buyer has an interest until 

disposal instruction from Buyer has been received; and 

(e) upon Buyer’s request, cooperate with Buyer in 

transferring the production of Supplies to a different 

supplier, including as described in Section 19.  Upon 

termination by Buyer under this Section, Buyer will be 

18. Rescisão.  Além de quaisquer outros direitos da 

Compradora de cancelar ou rescindir o Pedido, a 

Compradora poderá, por sua opção e exclusivamente a 

seu critério, rescindir todo ou qualquer parte do Pedido 

(exceto as quantidades mínimas especificadas na 

Cláusula 3) em qualquer momento e por qualquer 

motivo, e não obstante a existência de qualquer evento de 

força maior de acordo com a Cláusula 20, pela entrega de 

um aviso prévio de no mínimo 14 dias por escrito para a 

Vendedora.  Mediante o recebimento de um aviso de 

rescisão, e a menos que seja instruída de outro modo pela 

Compradora, a Vendedora deverá: (a) imediatamente, 

encerrar todo o trabalho de acordo com o Pedido na data 

de rescisão efetiva; (b) transferir a titularidade e entregar 

para a Compradora os Suprimentos acabados, o trabalho 

em fazer de execução, e as peças e materiais que a 

Vendedora razoavelmente produziu ou adquiriu de 

acordo com as quantidades solicitadas pela Compradora 

e que a Vendedora não possa usar na produção das 

mercadorias por ela mesma ou por outros; (c) verificar e 

liquidar quaisquer reivindicações por subcontratados a 

respeito de custos reais incorridos diretamente como 

resultado da rescisão e garantir a recuperação de 

materiais em posse de subcontratados; (d) praticar os atos 

razoavelmente necessários para proteger os bens em 

posse da Vendedora nos quais a Compradora tiver uma 
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obligated to pay only the following: (i) the Order price 

for all finished Supplies in the quantities ordered by 

Buyer that conform to the Order for which Seller has not 

been paid; (ii) Seller’s reasonable actual cost of 

merchantable and useable work-in-process and the parts 

and materials transferred to Buyer under part (b) above; 

(iii) Seller’s reasonable actual costs of settling claims 

regarding its obligations to its subcontractors required 

under the Order, to the extent directly caused by the 

termination, but limited to the amount of the firm 

quantities of Supplies and raw materials/components 

specified in Material Releases issued by Buyer and then 

currently outstanding; (iv) Seller’s reasonable actual cost 

of carrying out its obligation under subsection (d), and 

(v) if applicable, amounts due in connection with 

Transition Support under Section 19(b).  

Notwithstanding any other provision, Buyer will have no 

obligation for and will not be required to pay Seller, 

directly or on account of claims by Seller’s 

subcontractors, for loss of anticipated profit, unabsorbed 

overhead, interest on claims, product development and 

engineering costs, tooling, facilities and equipment 

rearrangement costs or rental, unamortized capital or 

depreciation costs, finished goods, work-in-process or 

raw materials that Seller fabricates or procures in 

amounts exceeding those authorized in the Material 

Releases, or general administrative burden charges from 

termination of the Order, except as otherwise expressly 

agreed in a separate Order issued by Buyer.  Buyer’s 

obligation upon termination under this Section will not 

exceed the obligation Buyer would have had to Seller in 

the absence of termination.  Seller will furnish to Buyer, 

within one month after the date of termination, its 

termination claim, which will consist exclusively of the 

items of Buyer’s obligation to Seller that are expressly 

permitted by this Section.  Buyer may audit Seller’s 

records before or after payment to verify amounts 

requested in Seller’s termination claim.  Buyer will have 

no obligation for payment to Seller under this Section if 

Buyer terminates the Order or portion thereof because of 

a default or breach by Seller, and any termination shall 

be without prejudice to any claims which Buyer may 

have against Seller. 

 

 

participação até a instrução de alienação da Compradora 

ter sido recebida; e (e) mediante solicitação da 

Compradora, cooperar com a Compradora na 

transferência da produção de Suprimentos para um 

fornecedor diferente, incluindo conforme descrito na 

Cláusula 19.  Mediante a rescisão pela Compradora de 

acordo com esta Cláusula, a Compradora será obrigada a 

pagar somente o seguinte: (i) o preço do Pedido para 

todos os Suprimentos acabados nas quantidades 

solicitadas pela Compradora que estejam em 

conformidade com o Pedido pelo qual a Vendedora não 

foi paga; (ii) o custo real razoável da Vendedora dos 

produtos em fase de produção comerciáveis e usáveis e 

as peças e materiais transferidos para a Compradora de 

acordo com o item (b) acima; (iii) os custos reais 

razoáveis da Vendedora da liquidação de reivindicações 

a respeito de suas obrigações para com seus 

subcontratados exigidas de acordo com o Pedido, na 

medida em que forem diretamente causadas pela 

rescisão, porém, limitados ao valor das quantidades 

firmes de Suprimentos e matérias-primas/componentes 

especificados nas Liberações de Material emitidas pela 

Compradora e atualmente pendentes na época; (iv) o 

custo real razoável da Vendedora de cumprir sua 

obrigação prevista no item (d), e (v) se aplicável, os 

valores devidos com relação ao Suporte de Transição de 

acordo com a Cláusula 19(b).  Não obstante qualquer 

outra disposição, a Compradora não terá obrigação a 

respeito de, e não será obrigada a pagar para a 

Vendedora, diretamente ou a respeito de reivindicações 

pelos subcontratados da Vendedora, pela perda de lucros 

previstos, despesas gerais não absorvidas, participação 

em custos de reivindicações, desenvolvimento de produto 

e custos de engenharia, ferramental, reorganização de 

instalações e equipamento ou aluguel, capital não 

amortizado ou custos de depreciação, mercadorias 

acabadas, produtos em fase de produção ou matérias-

primas que a Vendedora fabricar ou providenciar em 

valores que excedam aqueles autorizados nas Liberações 

de Material, ou encargos administrativos gerais da 

rescisão do Pedido, exceto conforme acordado 

expressamente de outro modo em um Pedido separado 

emitido pela Compradora.  A obrigação da Compradora 

mediante a rescisão de acordo com esta Cláusula não 

deverá exceder a obrigação que a Compradora teria tido 

para com a Vendedora na ausência da rescisão.  A 

Vendedora deverá fornecer à Compradora, em um mês 

após a data de rescisão, sua reivindicação de rescisão, 

que deverá consistir exclusivamente dos itens da 

obrigação da Compradora para com a Vendedora que 

forem expressamente permitidos por esta Cláusula.  A 

Compradora poderá auditar os registros da Vendedora 

antes ou depois do pagamento para verificar os valores 

solicitados na reivindicação de rescisão da Vendedora.  A 

Compradora não terá nenhuma obrigação pelo 

pagamento para a Vendedora de acordo com esta 

Cláusula, se a Compradora rescindir o Pedido ou parte 

dele em virtude de um inadimplemento ou violação pela 

Vendedora, e qualquer rescisão deverá ocorrer sem 
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prejuízo para quaisquer reivindicações que a Compradora 

vier a ter contra a Vendedora. 

  

19. Transition of Supply.  (a) In connection with the 

expiration or termination of the Order by either party, in 

whole or in part, or Buyer’s other decision to change to 

an alternate source of Supplies (including but not limited 

to a Buyer-owned or –operated facility) (“alternative 

supplier”), Seller will cooperate in the transition of 

supply, including the following: (i) Seller will continue 

production and delivery of all Supplies as ordered by 

Buyer, at the prices and other terms stated in the Order, 

without premium or other condition, during the entire 

period reasonably needed by Buyer to complete the 

transition to the alternate supplier(s) including, at 

Buyer’s request, providing a sufficient bank of Supplies 

covered by the Order, such that Seller’s action or 

inaction causes no interruption in Buyer’s ability to 

obtain Supplies as needed; (ii) at no cost to Buyer, Seller 

(A) will promptly provide all requested information and 

documentation regarding and access to Seller’s 

manufacturing process, including on-site inspections, 

bill-of-material data, tooling and process detail and 

samples of Supplies and components, (B) will provide all 

notices necessary or desirable for Buyer to resource the 

Order to an alternative supplier, (C) when requested by 

Buyer, will return to Buyer all Buyer’s Property in as 

good condition as when received by Seller (reasonable 

wear and tear excepted); and (D) will comply with 

Seller’s obligations relating to Seller’s Property in 

Section23, and in relation to subcontracts; and 

(iii) subject to Seller’s reasonable capacity constraints, 

Seller will provide special overtime production, storage 

and/or management of extra inventory of Supplies, 

extraordinary packaging and transportation and other 

special services (collectively, “Transition Support”) as 

expressly requested by Buyer in writing.  (b) If the 

transition occurs for reasons other than Seller’s 

termination or breach, Buyer will, at the end of the 

transition period, pay the reasonable, actual cost of 

Transition Support as requested and incurred, provided 

that Seller has advised Buyer prior to incurring such 

amounts of its estimate of such costs.  If the parties 

disagree on the cost of Transition Support, Buyer will 

pay the agreed portion to Seller and pay the disputed 

portion into third-party escrow for disbursement by 

arbitration.    

 

19. Transição de Fornecimento.  (a) Com relação ao 

vencimento ou à rescisão do Pedido por qualquer parte, 

total ou parcialmente, ou a outra decisão da Compradora 

de alterar uma fonte alternativa de Suprimentos 

(incluindo, entre outros, uma instalação detida ou 

operada pela Compradora) (doravante denominado 

“fornecedor alternativo”), a Vendedora deverá cooperar 

na transição do fornecimento, incluindo o seguinte: (i) a 

Vendedora deverá continuar a produção e entrega de 

todos os Suprimentos conforme solicitado pela 

Compradora, de acordo com os preços e outros 

declarados no Pedido, sem ágio ou outra condição, 

durante todo o período razoavelmente necessário para a 

Compradora concluir a transição para o(s) fornecedor(es) 

alternativo(s) incluindo, mediante solicitação da 

Compradora, fornecendo uma quantidade suficiente de 

Suprimentos cobertos pelo Pedido, de forma que o ato ou 

omissão da Vendedora não cause interrupção na 

habilidade da Compradora de obter Suprimentos, 

conforme forem necessários; (ii) sem custo para a 

Compradora, a Vendedora (A) deverá fornecer 

imediatamente todas as informações e documentação 

solicitadas a respeito de, e o acesso ao processo de 

produção da Vendedora, incluindo inspeções no local, 

listas de materiais, ferramental e detalhes de processo e 

amostras de Suprimentos e componentes, (B) deverá 

entregar todos os avisos necessários ou desejáveis para a 

Compradora transferir o Pedido para um fornecedor 

alternativo, (C) quando solicitado pela Compradora, 

deverá devolver para a Compradora todos os Bens da 

Compradora em condições tão boas quanto as condições 

de quando foram recebidos pela Vendedora (exceto o 

desgaste por uso normal razoável); e (D) deverá cumprir 

as obrigações da Vendedora com relação aos Bens da 

Vendedora previstos na Cláusula 23, e em relação a 

subcontratos; e (iii) sujeito às limitações de capacidade 

razoáveis da Vendedora, a Vendedora deverá 

providenciar a produção extraordinária especial, 

armazenamento e/ou administração de estoque extra de 

Suprimentos, embalagem e transporte extraordinários e 

outros serviços especiais (coletivamente, doravante 

denominados “Suporte de Transição”), conforme 

solicitado expressamente pela Compradora por escrito.  

(b) Se a transição ocorrer por motivos que não sejam a 

rescisão ou violação da Vendedora, a Compradora 

deverá, no final do período de transição, pagar o custo 

razoável real de Suporte de Transição, conforme 

solicitado e incorrido, desde que a Vendedora tenha 

informado a Compradora antes de incorrer esses valores 

de sua estimativa desses custos.  Se as partes não 

acordarem sobre o custo de Suporte de Transição, a 

Compradora deverá pagar a parte acordada para a 

Vendedora e pagar a parte contestada para um 

depositário terceiro para desembolso por arbitragem.    
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20. Force Majeure.  Any delay or failure of either 

party to perform its obligations will be excused if and to 

the extent that the party is unable to perform specifically 

due to an event or occurrence beyond its reasonable 

control and without its fault or negligence, such as: acts 

of God; restrictions, prohibitions, priorities or allocations 

imposed or actions taken by a governmental authority 

(whether valid or invalid); embargoes; floods, 

earthquakes, explosions; natural disasters; riots; wars; 

sabotage; inability to obtain power; or court injunction or 

order.  Seller’s inability to perform as a result, or delays 

caused by, Seller’s insolvency or lack of financial 

resources is deemed to be within Seller’s control.  The 

change in cost or availability of materials or components 

based on market conditions, supplier actions, or contract 

disputes or any labor strike or other labor disruption 

applicable to Seller or any of its subcontractors or 

suppliers, will not excuse Seller’s performance (under 

theories of force majeure, commercial impracticability or 

otherwise), and Seller assumes these risks.  As soon as 

possible (but no more than one full business day) after 

the occurrence, Seller will provide written notice 

describing such delay and assuring Buyer of the 

anticipated duration of the delay and the time that the 

delay will be cured.  During the delay or failure to 

perform by Seller, Buyer may at its option: (a) purchase 

Supplies from other sources and reduce its schedules to 

Seller by such quantities, without liability to Seller; (b) 

require Seller to deliver to Buyer at Buyer’s expense all 

finished goods, work in process and parts and materials 

produced or acquired for work under the Order; or (c) 

have Seller provide Supplies from other sources in 

quantities and at a time requested by Buyer and at the 

price set forth in the Order.  In addition, Seller at its 

expense will take all necessary actions to ensure the 

supply of Supplies to Buyer for a period of at least 30 

days during any anticipated labor disruption or resulting 

from the expiration of Seller’s labor contracts.  If upon 

request of Buyer, Seller fails to provide within 10 days 

(or such shorter period as Buyer requires) adequate 

assurance that any delay will not exceed 30 days, or if 

any delay lasts longer than 30 days, Buyer may terminate 

the Order without liability and Seller shall reimburse 

Buyer for costs associated with the termination. 

 

20. Força Maior.  Qualquer atraso ou não 

cumprimento por qualquer parte de suas obrigações será 

desculpado se e na medida em que a parte não puder 

cumpri-las especificamente em virtude de um evento ou 

ocorrência fora de seu controle razoável e sem sua falta 

ou negligência, tais como: atos fortuitos; restrições, 

proibições, prioridades ou alocações impostos ou atos 

praticados por uma autoridade governamental (quer 

sejam válidos ou inválidos); embargos; inundações, 

terremotos, explosões; desastres naturais; tumultos; 

guerras; sabotagem; impossibilidade de obter energia; ou 

liminar ou determinação judicial.  A impossibilidade da 

Vendedora de cumprir suas obrigações como resultado 

de, ou atraso causado por, insolvência ou falta de 

recursos financeiros da Vendedora será considerada 

como estando dentro do controle da Vendedora.  A 

alteração no custo ou disponibilidade de materiais ou 

componentes com base em condições de mercado, atos 

de fornecedor, ou controvérsias contratuais ou qualquer 

greve de trabalhadores ou outra interrupção no trabalho 

aplicável à Vendedora ou qualquer um de seus 

subcontratados ou fornecedores, não liberará o 

cumprimento pela Vendedora (de acordo com as teorias 

de força maior, impossibilidade comercial ou de outro 

modo), e a Vendedora assume esses riscos.  Assim que 

for possível (porém, no máximo um dia útil total) após a 

ocorrência, a Vendedora deverá entregar um aviso por 

escrito descrevendo esse atraso e garantindo à 

Compradora a duração prevista do atraso e o momento 

em que o atraso será resolvido.  Durante o atraso ou não 

cumprimento pela Vendedora, a Compradora poderá, a 

seu critério: (a) comprar Suprimentos de outras fontes e 

reduzir suas programações para com a Vendedora nessas 

quantidades, sem responsabilidade para a Vendedora; (b) 

exigir que a Vendedora entregue para a Compradora, à 

custa da Compradora, todas as mercadorias acabadas, 

produtos em fase de produção e peças e materiais 

produzidos ou adquiridos para trabalho de acordo com o 

Pedido; ou (c) providenciar para que a Vendedora 

forneça Suprimentos a partir de outras fontes em 

quantidades e no momento solicitados pela Compradora 

e no preço estabelecido no Pedido.  Além disso, a 

Vendedora, à sua custa, deverá praticar todos os atos 

necessários para garantir o fornecimento de Suprimentos 

para a Compradora por um período de no mínimo 30 dias 

durante qualquer interrupção de trabalho prevista ou 

resultante do vencimento dos contratos de trabalho da 

Vendedora.  Se, mediante solicitação da Compradora, a 

Vendedora não fornecer em 10 dias (ou período mais 

curto que a Compradora exigir) uma garantia adequada 

de que qualquer atraso não deverá exceder 30 dias, ou se 

qualquer atraso durar mais do que 30 dias, a Compradora 

poderá rescindir o Pedido sem responsabilidade, e a 

Vendedora deverá reembolsar a Compradora pelos custos 

associados à rescisão. 
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21. Technology.  (a) All Supplies, tooling 

(including fixtures, gauges, jigs, patterns, castings, cavity 

dies and molds, with all related appurtenances, 

accessions, and accessories), and all other deliverables, 

data, inventions (whether or not patentable), industrial 

designs, technical information, know-how, processes of 

manufacture and other intellectual property and 

information created, developed, conceived or first 

reduced to practice by or on behalf of Seller (including 

without limitation by any person or entity employed by 

or working under the direction of Seller) or acquired by 

Seller under this Order, and for which Buyer has agreed 

to reimburse Seller, along with all intellectual property 

rights relating thereto, are the sole and exclusive property 

of Buyer.  Seller will promptly disclose in an acceptable 

form and assign to Buyer all such deliverables, data, 

inventions (whether or not patentable), industrial designs, 

technical information, know-how, processes of 

manufacture and other intellectual property and 

information.  Seller will cause its employees to sign any 

papers necessary to enable Buyer to file applications for 

patents throughout the world and to record rights in and 

to such intellectual property.  To the extent that such 

intellectual property includes any works of authorship 

(including, without limitation, software) created by or on 

behalf of Seller, such works shall be considered "works 

made for hire", and to the extent that such works do not 

qualify as "works made for hire," Seller hereby assigns to 

Buyer all right, title, and interest in all copyrights and 

moral rights therein. 

 

21. Tecnologia.  (a) Todos os Suprimentos, 

ferramental (incluindo acessórios, calibradores, 

gabaritos, padrões, fundições, matrizes e moldes de 

cavidade, com todos os pertences, complementos e 

acessórios relacionados), e todos os outros produtos, 

dados, invenções (quer sejam ou não patenteáveis), 

desenhos industriais, informações técnicas, know-how, 

processos de produção e outra propriedade intelectual e 

informações criados, desenvolvidos, concebidos ou 

primeiramente colocados em prática pela, ou em nome 

da, Vendedora (incluindo, entre outros, por qualquer 

pessoa ou entidade contratada pela, ou trabalhando sob a 

instrução da, Vendedora) ou adquiridos pela Vendedora 

de acordo com este Pedido, e a respeito dos quais a 

Compradora concordou em reembolsar a Vendedora, 

juntamente com todos os direitos de propriedade 

intelectual relacionados a isso, são propriedade única e 

exclusivamente da Compradora.  A Vendedora deverá 

divulgar imediatamente em uma forma aceitável e ceder 

à Compradora todos esses produtos, dados, invenções 

(quer sejam ou não patenteáveis), desenhos industriais, 

informações técnicas, know-how, processos de produção 

e outra propriedade intelectual e informações.  A 

Vendedora deverá providenciar para que seus 

funcionários assinem quaisquer documentos necessários 

para possibilitar que a Compradora registre pedidos de 

patentes em todo o mundo e registre direitos a respeito 

dessa propriedade intelectual.  Na medida em que essa 

propriedade intelectual incluir quaisquer trabalhos de 

autoria (incluindo, entre outros, software) criados pela, 

ou em nome da, Vendedora, esses trabalhos deverão ser 

considerados "trabalhos feitos por contratação", e na 

medida em que esses trabalhos não se qualificarem para 

"trabalhos feitos por contratação," a Vendedora, neste 

ato, cede para a Compradora todo direito, titularidade e 

participação em todos os respectivos direitos autorais e 

direitos morais. 

  

(b) Seller acknowledges and agrees that Buyer 

has the worldwide, irrevocable right to repair, reconstruct 

or rebuild, and to have repaired, reconstructed or rebuilt, 

Supplies delivered under this Order without payment of 

any royalty or other compensation to Seller.   

 

 

(b) A Vendedora reconhece e concorda que a 

Compradora tem o direito mundial e irrevogável de 

reparar, reconstruir ou restabelecer, e providenciar para 

que sejam reparados, reconstruídos ou restabelecidos, os 

Suprimentos entregues de acordo com esse Pedido sem 

pagamento de nenhum royalty ou outra remuneração para 

a Vendedora.   

  

(c)  Seller hereby grants to Buyer, its 

subsidiaries and affiliates, and their respective successors 

and assigns, and Buyer hereby accepts, a non-exclusive, 

irrevocable, worldwide, license, including the right to 

sublicense others in connection with providing the 

Supplies to Buyer, under: (i) patents, industrial designs, 

technical information, know-how, processes of 

manufacture and other intellectual property, owned or 

controlled by Seller or its affiliates, and relating to the 

Supplies, to make, have made, repair, reconstruct, 

(c) A Vendedora, neste ato, confere à 

Compradora, às suas subsidiárias e afiliadas, e aos seus 

respectivos sucessores e cessionários, e a Compradora, 

neste ato, aceita, uma licença não exclusiva, irrevogável 

e mundial, incluindo o direito de sublicenciamento a 

outros com relação ao fornecimento dos Suprimentos 

para a Compradora, de acordo com: (i) patentes, 

desenhos industriais, informações técnicas, know-how, 

processos de produção e outra propriedade intelectual, 

detida ou controlada pela Vendedora ou por suas 
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rebuild, relocate, use, sell, offer to sell and import the 

Supplies, and (ii) any works of authorship fixed in any 

tangible medium of expression (including without 

limitation drawings, prints, manuals and specifications) 

furnished by Seller in the course of Seller’s activity 

under an Order, to reproduce, distribute, and display such 

works, and to prepare derivative works based thereon, 

subject to the other provisions of this Order (all items in 

clauses (c)(i) and (ii) above, collectively, “Seller’s 

Intellectual Property”, and such license in respect 

thereof, the “License”).  Seller acknowledges and 

understands that this License shall be effective from the 

first date of delivery of the Supplies under this Order (or 

such earlier date as specified below) and extend for so 

long as Buyer, or Buyer's subsidiaries and affiliates, have 

contractual obligations to customers relating to Supplies.  

Except as provided for below, Buyer agrees to pay to 

Seller a reasonable royalty for the License, and Seller 

acknowledges that: (A) for a period of two years from 

the first delivery of Supplies under an Order, such 

reasonable royalty shall be deemed to be included in the 

prices paid by Buyer for such Supplies, and thereafter the 

License shall be deemed to be royalty free and fully paid-

up; and (B) in the event that prior to the completion of 

the applicable time period set forth in subsection (c) (A) 

above (that is, two calendar years from the first delivery 

of Supplies under an Order by Seller, as applicable), 

Buyer wishes to source the Supplies from someone other 

than Seller, Buyer shall pay an additional amount for 

such reasonable royalty during the period remaining 

under subsection (c)(A) above, -- and thereafter, Buyer's 

license shall be fully paid up and royalty-free.  Buyer and 

Seller shall negotiate in good faith the amount of such 

additional amount for the reasonable royalty.  Buyer and 

Seller acknowledge and agree that the License granted 

and accepted under this subsection 21(c) shall take 

immediate effect (if not already in effect) and be royalty-

free and fully paid-up to Buyer in the event that: (A) an 

Order for Supplies is terminated by Buyer under Sections 

17 or 18, and/or (B) in the event that Seller for any 

reason is unable to satisfy the quality, quantity, delivery 

or related requirements of Buyer for Supplies under an 

Order and/or additional orders. 

afiliadas, e com relação aos Suprimentos, fazer, 

providenciar para que sejam feitos, reparar, reconstruir, 

restabelecer, realocar, usar, vender, oferecer a venda e 

importar os Suprimentos, e (ii) quaisquer outras obras de 

autoria fixadas em qualquer mídia tangível de expressão 

(incluindo, entre outros, desenhos, impressões, manuais e 

especificações) fornecidas pela Vendedora no curso da 

atividade da Vendedora de acordo com um Pedido, para 

reproduzir, distribuir e exibir essas obras, e preparar 

obras derivadas com base nelas, sujeito às outras 

disposições desse Pedido (todos os itens mencionados 

nas cláusulas (c)(i) e (ii) acima, coletivamente, doravante 

denominados, “Propriedade Intelectual da Vendedora”, e 

essa licença a esse respeito, doravante denominada 

“Licença”).  A Vendedora reconhece e entende que esta 

Licença deverá ser válida a partir da primeira data de 

entrega dos Suprimentos de acordo com este Pedido (ou 

uma data anterior especificada abaixo) e se estender 

enquanto a Compradora, ou as subsidiárias e afiliadas da 

Compradora, tiverem obrigações contratuais para com 

clientes com relação aos Suprimentos.  Exceto conforme 

previsto abaixo, a Compradora concorda em pagar para a 

Vendedora um royalty razoável pela Licença, e a 

Vendedora reconhece que: (A) por um período de dois 

anos a contar da primeira entrega de Suprimentos de 

acordo com um Pedido, esse royalty razoável deverá ser 

considerado incluído nos preços pagos pela Compradora 

por esses Suprimentos, e, posteriormente, a Licença 

deverá ser considerada livre de royalty e totalmente 

integralizada; e (B) no caso de antes da conclusão do 

período aplicável estabelecido no item (c) (A) acima (ou 

seja, dois anos civis a partir da primeira entrega de 

Suprimentos de acordo com um Pedido pela Vendedora, 

conforme for aplicável), a Compradora desejar obter os 

Suprimentos de outra parte que não seja a Vendedora, a 

Compradora deverá pagar um valor adicional pelo 

royalty razoável durante o período restante de acordo 

com o item (c)(A) acima, -- e posteriormente, a licença 

da Compradora deverá ser totalmente integralizada e 

livre de royalty.  A Compradora e a Vendedora deverão 

negociar de boa-fé o montante desse valor adicional do 

royalty razoável.  A Compradora e a Vendedora 

reconhecem e concordam que a Licença concedida e 

aceita de acordo com esta cláusula 21(c) deverá entrar 

em vigor imediatamente (se ainda não estiver em vigor) e 

ser livre de royalty e totalmente integralizada para a 

Compradora no caso de: (A) um Pedido de Suprimentos 

ser rescindido pela Compradora de acordo com as 

Cláusulas 17 ou 18, e/ou (B) no caso de a Vendedora, por 

qualquer motivo, ser incapaz de cumprir as exigências de 

qualidade, quantidade, entrega ou exigências 

relacionadas da Compradora de Suprimentos de acordo 

com um Pedido e/ou pedidos adicionais.   

  

(d)  Rights under this Section 21 are intended to 

be subject to the patent and trademark legislation from 

the Federative Republic of Brazil – including the License 

(d)  Os direitos de acordo com esta Cláusula 21 

se destinam a estarem sujeitos às leis sobre propriedade 

intelectual da República Federativa do Brasil – incluindo 
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under which Buyer has license rights to Seller’s 

Intellectual Property, -- and are supplementary to any 

other rights of Buyer under existing Orders and any other 

agreements with Seller.    

 

a Licença de acordo com a qual a Compradora tem 

direito de licenciar a Propriedade Intelectual da 

Vendedora, -- e são complementares a quaisquer outros 

direitos da Compradora de acordo com os Pedidos 

existentes e quaisquer outros contratos com a Vendedora.    

  

(e)  All Supplies or other deliverables provided 

under this Order (including, for example, computer 

programs, technical specifications, documentation and 

manuals), shall be original to Seller and shall not 

incorporate, or infringe upon, any intellectual property 

rights (including, without limitation, copyright, patent, 

trade secret, mask work or trademark rights) of any third 

party, unless otherwise expressly agreed to in writing on 

behalf of Buyer by an authorized representative of Buyer. 

 

(e)  Todos os Suprimentos ou outros produtos 

fornecidos de acordo com este Pedido (incluindo, por 

exemplo, programas de computador, especificações 

técnicas, documentação e manuais), deverão ser originais 

para a Vendedora e não deverão incorporar, ou violar, 

nenhum direito de propriedade intelectual (incluindo, 

entre outros, direito autoral, patente, segredo comercial, 

esquema de circuito integrado ou direitos de marca) de 

qualquer terceiro, a menos que seja expressamente 

acordado de outro modo por escrito em nome da 

Compradora por um representante autorizado da 

Compradora. 

  

(f)  Seller agrees: (i) to defend, hold harmless 

and indemnify Buyer and its successors against any suit, 

claim or action for actual or alleged direct or contributory 

infringement of or inducement to infringe any proprietary 

right (including any patent, trademark, copyright, moral, 

industrial design right or other proprietary right or 

misuse or misappropriation of trade secret) and against 

any resulting damages or expenses (including attorney’s 

and other professional fees, settlements and judgments) 

arising in any way in relation to Supplies covered by this 

Order (including without limitation their manufacture, 

purchase, use and/or sale), including such claims where 

Seller has provided only part of Supplies, and Seller 

expressly waives any claim against Buyer that such 

infringement arose out of compliance with Buyer’s 

specifications,  (ii) to waive any claim against Buyer, 

including any hold-harmless or similar claim, in any way 

related to a third-party claim asserted against Buyer for 

infringement of any proprietary right (including any 

patent, trademark, copyright, moral, industrial design 

right or other proprietary right or misuse or 

misappropriation of trade secret), including claims 

arising out of specifications furnished by Buyer, and (iii) 

that if the sale or use of the Supplies is enjoined or, in 

Buyer’s sole judgment, is likely to be enjoined, Seller 

will, at Buyer’s election and Seller’s sole expense, 

procure for Buyer to right to continue using the Supplies, 

replace the same with equivalent non-infringing goods or 

modify such Supplies so they become non-infringing. 

 

(f)  A Vendedora concorda em: (i) defender, 

isentar de responsabilidade e indenizar a Compradora e 

seus sucessores por qualquer ação, reivindicação ou 

processo por infração direta ou contributiva real ou 

alegada ou indução à infração de qualquer direito 

exclusivo (incluindo qualquer patente, marca, direito 

autoral, moral, industrial direito de design ou outro 

direito exclusivo ou uso ou apropriação indevida de 

segredo comercial) e contra quaisquer danos ou despesas 

resultantes (incluindo honorários advocatícios e outras 

taxas profissionais, liquidações e sentenças) originados 

de qualquer forma em relação aos Suprimentos cobertos 

por este Pedido (incluindo, entre outros, sua produção, 

compra, uso e/ou venda), incluindo as reivindicações 

quando a Vendedora tiver fornecido apenas parte dos 

Suprimentos, e a Vendedora renuncia expressamente a 

qualquer reivindicação contra a Compradora de que essa 

infração se originou do cumprimento das especificações 

da Compradora,  (ii) renunciar a qualquer reivindicação 

contra a Compradora, incluindo qualquer reivindicação 

de isenção de responsabilidade ou similar, relacionada de 

qualquer forma a uma reivindicação de terceiro alegada 

contra a Compradora por infração de qualquer direito 

exclusivo (incluindo qualquer patente, marca, direito 

autoral, moral, direito de design industrial ou outro 

direito exclusivo ou apropriação ou uso indevido de 

segredo comercial), incluindo reivindicações originadas 

de especificações fornecidas pela Compradora, e (iii) 

que, se a venda ou o uso dos Suprimentos for proibido 

ou, no parecer exclusivamente da Compradora, seja 

provável que seja proibido, a Vendedora deverá, por 

opção da Compradora e à custa exclusivamente da 

Vendedora, providenciar para a Compradora o direito de 

continuar a usar os Suprimentos, substituí-los por 

mercadorias não violadoras equivalentes ou modificar 

esses Suprimentos de forma que eles se tornem não 

violadores. 
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22. Buyer’s Property; Confidentiality.  (a) All 

information and materials, including for example, tooling 

(such as fixtures, gauges, jigs, patterns, castings, cavity 

dies, molds, with all related appurtenances, accessions, 

and accessories), packaging, documents, standards, 

specifications, samples, trade secrets, proprietary 

information and other materials and items (including 

whether or not such materials are in any way modified, 

altered or processed) furnished by Buyer either directly 

or indirectly to Seller to perform the Order, along with 

any and all Supplies, tooling, deliverables, data, and 

intellectual property rights under Section 21(a), for 

which Buyer has agreed to reimburse Seller , shall be (or, 

as applicable, will become as fabricated or conceived or 

reduced to practice or acquired, regardless of payment) 

and remain the sole and exclusive property of Buyer 

(collectively, “Buyer’s Property”).  Any and all goods 

manufactured by Seller with the use of Buyer’s Property 

may not be used for Seller’s own use or manufactured or 

provided (or offered to be manufactured or provided) to 

third parties without Buyer’s express written 

authorization.  (b) Buyer does not guarantee the accuracy 

of, or the availability or suitability of, Buyer’ Property 

supplied by Buyer.  Seller agrees carefully to check and 

approve, for example, all tooling, dies or materials 

supplied by Buyer prior to using it.  Seller shall assume 

all risk of death or injury to person or damage to property 

arising from the use of Buyer’s Property.  TO THE 

EXTENT PERMITTED BY LAW, BUYER SHALL 

HAVE NO LIABILITY TO SELLER OR ANYONE 

CLAIMING BY OR THROUGH SELLER FOR ANY 

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL OR OTHER 

DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER 

RELATING TO BUYER’S PROPERTY SUPPLIED BY 

BUYER.  BUYER DISCLAIMS ALL WARRANTIES, 

EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO SUCH 

BUYER’S PROPERTY, INCLUDING WARRANTIES 

OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE, AND SELLER WAIVES, 

FOR ITSELF AND ITS SUCCESSORS AND 

ASSIGNS, ALL CLAIMS OF NEGLIGENCE AND 

STRICT LIABILITY.  (c) Buyer’s Property will be held 

by Seller or by a third party, to the extent that Seller has 

transferred possession of Buyer’s Property to a third 

party, on a bailment basis as a bailee-at-will.  Seller bears 

the risk of loss of and damage to Buyer’s Property while 

under Seller’s care, custody or control.  Seller is solely 

responsible for inspecting, testing and approving all 

Buyer’s Property prior to any use, and Seller assumes all 

risk of injury to persons or property arising from Buyer’s 

Property.  Buyer’s Property will be housed, maintained, 

repaired and replaced by Seller at Seller’s expense in 

good working condition capable of producing Supplies 

meeting all applicable specifications, will not be used by 

Seller for any purpose other than the performance of the 

Order, will be deemed to be personalty, will be 

conspicuously marked by Seller as the property of Buyer, 

22. Bens da Compradora; Confidencialidade.  (a) 

Todas as informações e materiais, incluindo por 

exemplo, ferramental (tais como acessórios, calibradores, 

gabaritos, padrões, fundições, matrizes de cavidade, 

moldes, com todos os pertences, complementos e 

acessórios relacionados), embalagem, documentos, 

padrões, especificações, amostras, segredos comerciais, 

informações exclusivas e outros materiais e itens 

(incluindo quer esses materiais sejam ou não de qualquer 

forma modificados, alterados ou processados) fornecidos 

pela Compradora direta ou indiretamente para a 

Vendedora para realizar o Pedido, juntamente com todos 

e quaisquer Suprimentos, ferramental, resultados, dados, 

e direitos de propriedade intelectual previstos na 

Cláusula 21(a), a respeito dos quais a Compradora 

concordou em reembolsar a Vendedora, deverão ser (ou, 

conforme for aplicável, se tornarão quando fabricados ou 

concebidos ou colocados em uso ou adquiridos, 

independentemente de pagamento) e permanecerão 

propriedade única e exclusiva da Compradora 

(coletivamente, doravante denominados “Bens da 

Compradora”).  Todas e quaisquer mercadorias 

produzidas pela Vendedora com o uso dos Bens da 

Compradora não poderão ser usadas para uso próprio da 

Vendedora ou produzidas ou fornecidas (ou oferecidas a 

serem produzidas ou fornecidas) para terceiros sem a 

autorização expressa por escrito da Compradora.  (b) A 

Compradora não garante a precisão, ou a disponibilidade 

ou adequação, dos Bens da Compradora fornecidos pela 

Compradora.  A Vendedora concorda em verificar 

cuidadosamente e aprovar, por exemplo, todo o 

ferramental, matrizes ou materiais fornecidos pela 

Compradora antes de usá-los.  A Vendedora deverá 

assumir todo o risco de morte ou lesão a pessoa ou dano 

material originado do uso dos Bens da Compradora.  NA 

MEDIDA EM QUE FOR PERMITIDO POR LEI, A 

COMPRADORA NÃO DEVERÁ TER NENHUMA 

RESPONSABILIDADE PARA COM A VENDEDORA 

OU QUALQUER OUTRA PESSOA QUE ALEGAR, 

POR MEIO OU INTERMÉDIO DA VENDEDORA, 

QUALQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS 

INERENTES OU IMPREVISTOS OU OUTROS 

DANOS DE QUALQUER TIPO RELACIONADOS DE 

QUALQUER FORMA AOS BENS DA 

COMPRADORA FORNECIDOS PELA 

COMPRADORA.  A COMPRADORA DECLARA 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR TODAS 

AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, A 

RESPEITO DESSES BENS DA COMPRADORA, 

INCLUINDO GARANTIAS DE 

COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM 

FIM ESPECÍFICO, E A VENDEDORA RENUNCIA, 

EM SEU PRÓPRIO NOME E EM NOME DE SEUS 

SUCESSORES E CESSIONÁRIOS, A TODAS AS 

REIVINDICAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA E 

RESPONSABILIDADE ESTRITA.  (c) Os Bens da 

Compradora deverão ser mantidos pela Vendedora ou 
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will not be commingled with the property of Seller or 

with that of a third person, and will not be moved from 

Seller’s premises without Buyer’s approval.  Seller will 

insure Buyer’s Property with full fire and extended 

coverage insurance for its replacement value.  Any 

replacement of Buyer’s Property will become Buyer’s 

property.  Seller may not release or dispose Buyer’s 

Property to any third party without the express written 

permission of Buyer.  Buyer will have the right to enter 

Seller’s premises to inspect Buyer’s Property and Seller’s 

records regarding Buyer’s Property.  Only Buyer (or 

Buyer’s affiliates) has any right, title or interest in 

Buyer’s Property, except for Seller’s limited right, 

subject to Buyer’s sole discretion, to use Buyer’s 

Property in the manufacture of Supplies.  Buyer and its 

affiliates have the right to take immediate possession of 

Buyer’s Property at any time without payment of any 

kind.   Seller agrees to cooperate with Buyer if Buyer 

elects to take possession of Buyer’s Property.  Effective 

immediately upon written notice to Seller, without 

further notice or legal action, Buyer has the right to enter 

the premises of Seller and take possession of all of 

Buyer’s Property.  Seller expressly waives any right to 

additional notice or process and agrees to provide Buyer 

or its nominee(s) with immediate access to Buyer’s 

Property.  Seller grants to Buyer a limited and 

irrevocable power of attorney, coupled with an interest, 

to execute and record on Seller’s behalf any notice 

financing statements with respect to Buyer’s Property 

that Buyer determines are reasonably necessary to reflect 

Buyer’s interest in Buyer’s Property.  At Buyer’s request, 

Buyer’s Property will be immediately released to Buyer 

or delivered by Seller to Buyer either (i) FCA (loaded) 

transport equipment at Seller’s plant, properly packed 

and marked in accordance with the requirements of 

Buyer’s selected carrier, or (ii) to any location designated 

by Buyer, in which case Buyer will pay Seller the 

reasonable costs of delivery.  Seller waives, to the extent 

permitted by law, any lien or other rights that Seller 

might otherwise have on any of Buyer’s Property, 

including but not limited to molder’s and builder’s liens, 

or any liens or other rights that Seller might otherwise 

have on Buyer's Property for work performed on such 

property, for the purchase price of Supplies, or otherwise.  

(d)  Seller acknowledges that Buyer's Property includes 

proprietary and confidential information, regardless of 

whether such information is marked or identified as 

confidential, and is delivered to Seller on a confidential 

and nonpublic basis for the purpose of performing the 

Order only.  All terms of the Order are deemed 

proprietary and confidential information of Buyer.  Seller 

agrees to keep all proprietary or confidential Buyer's 

Property in strictest confidence, and further agrees not to 

disclose or permit disclosure to others, or use for other 

than the purpose of the Order, any such proprietary and 

confidential information.  Seller shall (i) disclose Buyer’s 

Property within Seller's organization only to those 

employees who have a need to know in order to fulfill 

Seller's obligations hereunder and who have agreed to 

por um terceiro, na medida em que a Vendedora tiver 

transferido a posse dos Bens da Compradora para um 

terceiro, em uma base de custódia, na qualidade de 

depositário voluntário.  A Vendedora arcará com o risco 

de perda e dano aos Bens da Compradora enquanto 

estiverem sob o cuidado, custódia ou controle da 

Vendedora.  A Vendedora é exclusivamente responsável 

por inspecionar, testar e aprovar todos os Bens da 

Compradora antes de qualquer uso, e a Vendedora 

assume todo o risco de lesão corporal ou danos materiais 

originados dos Bens da Compradora.  Os Bens da 

Compradora deverão ser abrigados, mantidos, reparados 

e substituídos pela Vendedora, à custa da Vendedora em 

boa condição de funcionamento capaz de produzir 

Suprimentos que cumpram todas as especificações 

aplicáveis, não deverão ser usados pela Vendedora para 

nenhum fim que não seja o cumprimento do Pedido, 

serão considerados bens móveis, deverão ser marcados 

de forma visível pela Vendedora como propriedade da 

Compradora, não deverão ser combinados com os bens 

da Vendedora ou com os bens de um terceiro, e não 

deverão ser movidos das instalações da Vendedora sem a 

aprovação prévia da Compradora.  A Vendedora deverá 

segurar os Bens da Compradora com seguro com 

cobertura contra incêndio completa e estendida por seu 

valor de substituição.  Qualquer substituição dos Bens da 

Compradora se tornará bem da Compradora.  A 

Vendedora não poderá liberar ou alienar os Bens da 

Compradora a qualquer terceiro sem a permissão 

expressa por escrito da Compradora.  A Compradora 

deverá ter o direito de entrar nas instalações da 

Vendedora para inspecionar os Bens da Compradora e os 

registros da Vendedora a respeito dos Bens da 

Compradora.  Somente a Compradora (ou as afiliadas da 

Compradora) têm o direito, titularidade ou participação 

nos Bens da Compradora, exceto o direito limitado da 

Vendedora, sujeito ao critério exclusivamente da 

Compradora, de usar os Bens da Compradora na 

produção dos Suprimentos.  A Compradora e suas 

afiliadas têm o direito de assumir a posse imediata dos 

Bens da Compradora em qualquer momento sem 

pagamento de tipo algum.   A Vendedora concorda em 

cooperar com a Compradora se a Compradora decidir 

tomar posse dos Bens da Compradora.  Com entrada em 

vigor imediatamente mediante o aviso por escrito para a 

Vendedora, sem aviso adicional ou ação judicial, a 

Compradora terá o direito de entrar nas instalações da 

Vendedora e tomar posse de todos os Bens da 

Compradora.  A Vendedora renuncia expressamente a 

qualquer direito a um aviso adicional ou notificação e 

concorda em oferecer à Compradora ou ao(s) seu(s) 

designado(s) o acesso imediato aos Bens da Compradora.  

A Vendedora outorga à Compradora uma procuração 

limitada e irrevogável, unida a um interesse, para assinar 

e registrar em nome da Vendedora quaisquer 

demonstrações financeiras a respeito dos Bens da 

Compradora que a Compradora determinar que sejam 

razoavelmente necessárias para refletir a participação da 

Compradora nos Bens da Compradora.  Mediante 
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keep the Buyer’s Property confidential, and (ii) prevent 

any such Buyer’s Property from being divulged to third 

persons not employed by Seller without the prior written 

consent of Buyer, including having recipients 

acknowledge the confidential status of such Buyer’s 

Property and agree to similar restrictions.  This 

obligation of confidence shall survive termination of this 

Agreement and will continue for the longer of (i) a 

period of five years from the date of disclosure of 

information covered by this Section, or (ii) a period 

ending three years after termination or expiration of any 

related Order, or (iii) as long as Buyer's Property remains 

a trade secret, whichever is longer, and unless a longer 

period is specified in writing by Buyer.  The restrictions 

and obligations of this Section will not apply to 

information that: (a) is already publicly known at the 

time of its disclosure by Buyer; (b) after disclosure by 

Buyer becomes publicly known through no fault of 

Seller; (c) Seller can establish by written documentation 

was properly in its possession prior to disclosure by 

Buyer or was independently developed by Seller without 

use of or reference to Buyer’s information, or (d) is 

disclosed pursuant to law, regulation or lawful order or 

process.  In such event, Seller shall promptly notify 

Buyer of the disclosure requirement to permit Buyer to 

oppose or limit such disclosure.  Notwithstanding 

anything to the contrary in this Order, any confidentiality 

or non-disclosure agreement between the parties that 

predates this Order will remain in effect except as 

expressly modified by this Order, and to the extent of a 

conflict between the express terms of such an agreement 

relating to Buyer's confidential information and this 

Section 22, the terms of that agreement will control with 

respect to Buyer's confidential information. 

 

solicitação da Compradora, os Bens da Compradora 

deverão ser liberados imediatamente para a Compradora 

ou entregues pela Vendedora para a Compradora (i) FCA 

(carregado) no equipamento de transporte na fábrica da 

Vendedora, adequadamente embalados e marcados de 

acordo com as exigências da transportadora escolhida da 

Compradora, ou (ii) em qualquer local designado pela 

Compradora, em cujo caso a Compradora deverá pagar 

para a Vendedora os custos de entrega razoáveis.  A 

Vendedora renuncia, na medida permitida por lei, a 

qualquer ônus ou outros direitos que a Vendedora vier a 

ter de outro modo sobre qualquer um dos Bens da 

Compradora, incluindo, entre outros, ônus de fabricantes 

de moldes e construtores, ou quaisquer ônus ou outros 

direitos que a Vendedora vier a ter de outro modo sobre 

os Bens da Compradora para o trabalho executado nesses 

bens, pelo preço de compra dos Suprimentos, ou de outro 

modo.  (d)  A Vendedora reconhece que os Bens da 

Compradora incluem informações exclusivas e 

informações confidenciais, independentemente de se 

essas informações forem marcadas ou identificadas como 

confidenciais, e forem entregues à Vendedora em uma 

base confidencial e não pública com a finalidade de 

cumprir o Pedido apenas.  Todos os termos do Pedido 

são considerados informações exclusivas e informações 

confidenciais da Compradora.  A Vendedora concorda 

em manter todas as informações exclusivas ou 

confidenciais sobre os Bens da Compradora em rigoroso 

sigilo, e concorda ainda em não divulgar ou permitir a 

divulgação para outros, ou usar para qualquer outro fim 

que não seja o Pedido, quaisquer referidas informações 

exclusivas e confidenciais.  A Vendedora deverá (i) 

divulgar os Bens da Compradora na organização da 

Vendedora apenas para os funcionários que tiverem a 

necessidade de conhecimento para cumprir as obrigações 

da Vendedora previstas neste instrumento e que tiverem 

concordado em manter os Bens da Compradora 

confidenciais, e (ii) impedir que esses Bens da 

Compradora sejam divulgados a terceiros não 

empregados pela Vendedora sem o consentimento prévio 

por escrito da Compradora, incluindo fazer com que os 

recebedores tomem conhecimento da situação 

confidencial desses Bens da Compradora e concordem 

com restrições similares.  Esta obrigação de sigilo deverá 

subsistir à rescisão do presente Contrato e deverá 

continuar em vigor durante o mais longo entre (i) um 

período de cinco anos a contar da data da divulgação de 

informações cobertas por esta Cláusula, ou (ii) um 

período com término três anos após a rescisão ou o 

vencimento de qualquer Pedido relacionado, ou (iii) 

enquanto os Bens da Compradora permanecerem um 

segredo comercial, o que for mais longo, e a menos que 

um período mais longo seja especificado por escrito pela 

Compradora.  As restrições e obrigações desta Cláusula 

não serão aplicáveis a informações que: (a) já forem 

conhecidas publicamente no momento de sua divulgação 

pela Compradora; (b) após a divulgação pela 

Compradora se tornar publicamente conhecida sem ser 

por falta da Vendedora; (c) a Vendedora puder 



 27 

estabelecer por documentação por escrito que já estavam 

adequadamente em sua posse antes da divulgação pela 

Compradora ou foram desenvolvidas de forma 

independente pela Vendedora sem uso das, ou referência 

às, informações da Compradora, ou (d) forem divulgadas 

de acordo com a lei, regulamento ou determinação ou 

notificação judicial.  Nesse caso, a Vendedora deverá 

notificar imediatamente a Compradora sobre a exigência 

de divulgação para permitir que a Compradora se oponha 

ou limite essa divulgação.  Não obstante qualquer 

disposição em contrário contida nesse Pedido, qualquer 

contrato de confidencialidade ou não divulgação entre as 

partes que for anterior à data desse Pedido deverá 

permanecer em vigor, exceto conforme expressamente 

modificado por esse Pedido, e na medida em que houver 

um conflito entre os termos expressos desse contrato com 

relação às informações confidenciais da Compradora e 

esta Cláusula 22, os termos desse contrato regerão a 

respeito das informações confidenciais da Compradora. 

  

23. Seller’s Property  Seller, at its expense, will 

furnish, keep in good working condition capable of 

producing Supplies meeting all applicable specifications, 

and replace when necessary, all materials, machinery, 

equipment, tools, jigs, dies, gauges, fixtures, molds, 

patterns, blueprints, designs, specifications, drawings, 

photographic negatives and positives, art work copy 

layout and other items that are not Buyer’s Property and 

that are necessary for the production of Supplies under 

any Order (“Seller’s Property”).  Seller will insure 

Seller’s Property with full fire and extended coverage 

insurance for its replacement value.  If Seller uses 

Seller’s Property to produce goods or services similar to 

Supplies for other customers, including aftermarket 

customers, such goods or services will not incorporate 

any of Buyer’s Property, logos, trademarks, tradenames 

or part numbers.  Seller will not disclose or imply in its 

marketing efforts that such goods or services are 

equivalent to those purchased by, or configured for, 

Buyer.  Seller grants to Buyer an irrevocable option to 

take possession of and title to Seller’s Property that is 

special for production of Supplies under an Order 

(including, by way of example, and without limitation, 

Seller’s Property specially designed or configured for the 

manufacture or assembly or other processing of 

Supplies), upon payment to Seller of its net book value 

less any amounts that Buyer has previously paid to Seller 

for the cost of such items, or (if applicable) any such 

other amount as may be required by applicable law.  This 

option does not apply if Seller’s Property is used to 

produce goods that are the standard stock of Seller or if a 

substantial quantity of like goods are being sold by Seller 

to others.  Buyer’s option rights under this Section with 

respect to Seller’s Property are intended to be subject to 

Buyer’s rights and elections under Brazilian applicable 

legislation, as and to the extent that such Seller’s 

Property represents embodiments of intellectual property, 

23. Bens da Vendedora.  A Vendedora, à sua custa, 

deverá fornecer, manter em boa condição de 

funcionamento capaz de produzir Suprimentos que 

cumpram todas as especificações aplicáveis, e substituir, 

quando necessário, todos os materiais, máquinas, 

equipamentos, ferramentas, gabaritos, matrizes, 

calibradores, acessórios, moldes, padrões, plantas, 

designs, especificações, desenhos, negativos e positivos 

fotográficos, cópia de ilustrações, layout e outros itens 

que não forem Bens da Compradora e que forem 

necessários para a produção de Suprimentos de acordo 

com qualquer Pedido (doravante denominados “Bens da 

Vendedora”).  A Vendedora deverá segurar os Bens da 

Vendedora com seguro com cobertura contra incêndio 

completa e estendida para seu valor de substituição.  Se a 

Vendedora usar os Bens da Vendedora para produzir 

mercadorias ou serviços similares aos Suprimentos para 

outros clientes, incluindo clientes pós-venda, essas 

mercadorias ou serviços não deverão incorporar nenhum 

dos Bens, logotipos, marcas, nomes fantasia ou números 

de peça da Compradora.  A Vendedora não deverá 

divulgar ou implicar em seus esforços de marketing que 

essas mercadorias ou serviços são equivalentes aos 

comprados pela Compradora, ou configurados para a 

Compradora.  A Vendedora concede à Compradora uma 

opção irrevogável para tomar posse e assumir a 

titularidade dos Bens da Vendedora que forem especiais 

para a produção dos Suprimentos de acordo com um 

Pedido (incluindo, em forma de exemplo, e sem 

limitação, Bens da Vendedora designados ou 

configurados especialmente para a produção ou 

montagem ou outro processamento dos Suprimentos), 

mediante o pagamento para a Vendedora de seu valor 

contábil líquido menos quaisquer valores que a 

Compradora tiver pagado previamente à Vendedora pelo 

custo desses itens, ou (se aplicável) qualquer outro valor 

que vier a ser exigido pelas leis aplicáveis.  Essa opção 



 28 

including intellectual property licensed by Seller to 

Buyer under Section 21(c) above. 

 

não é aplicável se os Bens da Vendedora forem usados 

para produzir mercadorias que sejam o estoque padrão da 

Vendedora ou se uma quantidade substancial de 

mercadorias similares estiver sendo vendida pela 

Vendedora para outras pessoas.  Os direitos de opção da 

Compradora de acordo com esta Cláusula a respeito dos 

Bens da Vendedora se destinam a estarem sujeitos aos 

direitos e escolhas da Compradora de acordo com o 

legislação brasileira aplicável, conforme e na medida em 

que esses Bens da Vendedora representarem 

incorporações de propriedade intelectual, incluindo 

propriedade intelectual licenciada pela Vendedora para a 

Compradora de acordo com a Cláusula 21(c) acima. 

  

24. Set-Off; Recoupment.  In addition to any right 

of setoff or recoupment provided by law, all amounts due 

to Seller will be considered net of indebtedness of Seller 

and its affiliates or subsidiaries to Buyer and its affiliates 

or subsidiaries.  Buyer will have the right to set off 

against or to recoup from any payment or other 

obligation owed to Seller, in whole or in part, any 

amounts due to Buyer or its affiliates or subsidiaries from 

Seller or its affiliates or subsidiaries.  Buyer will provide 

Seller with a statement describing any offset or 

recoupment taken by Buyer. 

 

24. Compensação; Recuperação.  Além de qualquer 

direito de compensação ou recuperação previsto na lei, 

todos os valores devidos à Vendedora serão considerados 

líquidos de dívidas da Vendedora e de suas afiliadas ou 

subsidiárias para a Compradora e suas afiliadas ou 

subsidiárias.  A Compradora deverá ter o direito de 

compensar ou recuperar, a partir de qualquer pagamento 

ou outra obrigação devida para a Vendedora, total ou 

parcialmente, quaisquer valores devidos à Compradora 

ou às suas afiliadas ou subsidiárias pela Vendedora ou 

por suas afiliadas ou subsidiárias.  A Compradora deverá 

fornecer à Vendedora uma declaração descrevendo 

qualquer compensação ou recuperação realizada pela 

Compradora. 

  

25.   Information Disclosed to 

Buyer.  Seller agrees not to assert any claim against 

Buyer or its suppliers, with respect to any technical 

information that Seller has disclosed or may disclose to 

Buyer in connection with the Supplies covered by the 

Order, except to the extent expressly covered by a 

separate written confidentiality and/or license agreement 

signed by Buyer or by a valid patent expressly disclosed 

to Buyer prior to or at the time of the Order. 

 

25.  Informações Divulgadas para a 

Compradora.  A Vendedora concorda em não alegar 

nenhuma reivindicação contra a Compradora ou seus 

fornecedores, a respeito de quaisquer informações 

técnicas que a Vendedora tiver divulgado ou vier a 

divulgar para a Compradora com relação aos 

Suprimentos cobertos pelo Pedido, exceto na medida em 

que forem expressamente cobertas por um contrato de 

confidencialidade e/ou licenciamento por escrito 

separado assinado pela Compradora ou por uma patente 

válida divulgada expressamente para a Compradora até o 

momento do Pedido. 

  

26.  No Publicity.  Seller will not advertise, 

publish or disclose to any third party (other than to 

Seller’s professional advisors on a confidential and need-

to-know basis) in any manner the fact that Seller has 

contracted to furnish Buyer the Supplies covered by the 

Order or any terms of the Order (including prices), or use 

any trademarks or trade names of Buyer in any press 

release, advertising or promotional materials, without 

first obtaining Buyer’s written consent. 

 

26. Inexistência de Publicidade.  A Vendedora não 

deverá fazer propaganda, publicar ou divulgar a qualquer 

terceiro (exceto os consultores profissionais da 

Vendedora em uma base confidencial e de necessidade 

de conhecimento) de forma alguma o valor de que 

Vendedora contratou para fornecimento à Compradora 

dos Suprimentos cobertos pelo Pedido ou quaisquer 

termos do Pedido (incluindo preços), ou usar quaisquer 

marcas ou nomes fantasia da Compradora em qualquer 

comunicado à imprensa, propaganda ou materiais 

promocionais, sem primeiramente obter o consentimento 

por escrito da Compradora. 
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27.  Relationship of Parties.  Seller and 

Buyer are independent contracting parties and nothing in 

the Order will make either party the employee, agent or 

legal representative of the other for any purpose.  The 

Order does not grant either party any authority to assume 

or to create any obligation on behalf of or in the name of 

the other.  Seller will be solely responsible for all 

employment and income taxes, insurance premiums, 

charges and other expenses it incurs in connection with 

its performance of the Order, except as expressly 

provided in a written agreement signed by Buyer.  All 

employees and agents of Seller or its respective 

contractors are employees or agents solely of Seller or 

such contractors, and not of Buyer, and are not entitled to 

employee benefits or other rights accorded to Buyer’s 

employees.  Buyer is not responsible for any obligation 

with respect to employees or agents of Seller or its 

contractors. 

 

27.  Relacionamento das Partes.  A 

Vendedora e a Compradora são partes contratantes 

independentes e nenhuma disposição do Pedido tornará 

nenhuma parte funcionária, agente ou representante legal 

da outra parte, para nenhum fim.  O Pedido não confere a 

nenhuma parte nenhuma autoridade de assumir ou criar 

qualquer obrigação em nome ou representação da outra 

parte.  A Vendedora deverá ser exclusivamente 

responsável por todos os impostos sobre verbas 

empregatícias e impostos de renda, prêmios de seguro, 

encargos e outras despesas que ela incorrer com relação 

ao seu cumprimento do Pedido, exceto conforme for 

expressamente previsto em um contrato por escrito 

assinado pela Compradora.  Todos os funcionários e 

agentes da Vendedora ou seus respectivos contratados 

são funcionários ou agentes exclusivamente da 

Vendedora ou desses contratados, e não da Compradora, 

e não têm direito aos benefícios de funcionários ou 

outros direitos oferecidos aos funcionários da 

Compradora.  A Compradora não é responsável por 

nenhuma obrigação a respeito dos funcionários ou 

agentes da Vendedora ou seus contratados. 

  

28. Assignment.  (a) Seller may not, without 

Buyer’s prior written consent (on the face of an Order or 

in a signed writing by an authorized representative of 

Buyer), (i) assign or delegate (including without 

limitation by subcontract) its obligations under the Order, 

or (ii) enter or offer to enter into a transaction that 

includes a sale of a substantial portion of its assets used 

for the production of the Supplies for Buyer or a merger, 

sale or exchange of stock or other equity interests that 

would result in a change of control of Seller.  In the event 

of any approved assignment (including without limitation 

subcontract), sale or delegation authorized by Buyer, 

Seller retains all responsibility for Supplies, including all 

related warranties and claims, unless otherwise expressly 

agreed in writing by Buyer.  (b) With Buyer’s prior 

written consent, Seller may make an assignment of 

receivables due or to become due to a single financial 

institution; provided, however, that any such assignment 

shall be subject to set-off (see Section 24 above) or other 

proper method of enforcing any claims that Buyer may 

have under the Order.  (c) Buyer will have the right to 

assign any benefit or duty under an Order to any third 

party upon notice to Seller with our without consent. 

 

28. Cessão.  (a) A Vendedora não poderá, sem o 

consentimento prévio por escrito da Compradora 

(contido na primeira página de um Pedido ou em um 

documento por escrito assinado por um representante 

autorizado da Compradora), (i) ceder ou delegar 

(incluindo entre outros, por subcontratação) suas 

obrigações previstas no Pedido, ou (ii) celebrar ou 

oferecer celebrar uma transação que inclua uma venda de 

uma parte substancial de seus ativos usados para a 

produção dos Suprimentos para a Compradora ou uma 

fusão, venda ou troca de ações ou outras participações 

patrimoniais que resultem em uma mudança de controle 

da Vendedora.  No caso de qualquer cessão  aprovada 

(incluindo, entre outros, subcontratação), a venda ou 

delegação autorizada pela Compradora, a Vendedora 

manterá toda a responsabilidade pelos Suprimentos, 

incluindo todas as garantias e reivindicações 

relacionadas, a menos que seja expressamente acordado 

de outro modo por escrito pela Compradora.  (b) Com o 

consentimento prévio por escrito da Compradora, a 

Vendedora poderá fazer uma cessão das contas a receber 

devidas ou a se tornarem devidas a uma única instituição 

financeira; ficando ressalvado, entretanto, que qualquer 

referida cessão deverá estar sujeita à compensação (vide 

a Cláusula 24 acima) ou outro método adequado de 

execução de quaisquer reivindicações que a Compradora 

vier a ter de acordo com o Pedido.  (c) A Compradora 

terá o direito de ceder qualquer benefício ou dever de 

acordo com um Pedido a qualquer terceiro mediante o 

aviso para a Vendedora com ou sem o consentimento. 

  

29. Sales Tax Exemption. The Supplies purchased 29. Isenção de Imposto de Venda. Os Suprimentos 
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under the Order are identified as industrial processing 

and may be exempt from sales taxes.  In such case, the 

tax identification number and/or other exemption 

information are stated in the Order or as otherwise 

provided by Buyer. 

 

comprados de acordo com o Pedido são identificados 

como processamento industrial e poderão estar isentos de 

impostos de venda.  Nesse caso, o número de 

identificação do imposto e/ou outras informações de 

isenção serão declaradas no Pedido ou conforme for 

fornecido de outro modo pela Compradora. 

  

30. Governing Law; Arbitration; Jurisdiction.  The 

Order is to be construed according to and will be 

governed by the laws of the Federative Republic of 

Brazil.  The provisions of the United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods, and any 

conflict-of-laws provisions that would require application 

of another choice of law, are excluded.  The parties elect 

the jurisdiction of Sorocaba for deciding any controversy 

arising this Agreement 

 

30. Leis Aplicáveis; Arbitragem; Jurisdição.  O 

Pedido deverá ser interpretado e regido pelas leis da 

República Federativa do Brasil.  As disposições da 

Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a 

Venda Internacional de Mercadorias, e quaisquer 

disposições de conflito de leis que exigirem a aplicação 

de outra escolha de lei, estão excluídas.  As partes 

elegem o foro da Comarca de Sorocaba para dirimir 

quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, 

por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo outro 

qualquer. 

  

31. Language; Severability; No Implied Waiver.  

The parties acknowledge that it is their wish that these 

terms and all documents relating thereto be in the 

Portuguese language only.  If any term of the Order is 

invalid or unenforceable under any statute, regulation, 

ordinance, executive order or other rule of law, the term 

will be deemed reformed or deleted, as the case may be, 

but only to the extent necessary to comply with 

applicable law.  The remaining provisions of the Order 

will remain in full force and effect.  The failure of either 

party at any time to require performance by the other 

party of any provision of the Order will not affect the 

right to require performance at any later time, nor will 

the waiver of either party of a breach of any provision of 

the Order constitute a waiver of any later breach of the 

same or other provision of the Order. 

 

31.  Idioma; Independência das Disposições 

Contratuais; Inexistência de Renúncia Implícita.  As 

partes reconhecem que é seu desejo que estes termos e 

todos os documentos relacionados estejam apenas no 

idioma português.  Se qualquer termo do Pedido for 

inválido ou inexequível de acordo com qualquer lei, 

regulamento, portaria, ordem executiva ou outra norma 

de lei, o termo será considerado reformado ou excluído, 

conforme for o caso, porém, somente na medida em que 

for necessário para cumprir as leis aplicáveis.  As 

disposições restantes do Pedido permanecerão em pleno 

vigor e efeito.  A omissão de qualquer parte em qualquer 

momento em exigir o cumprimento pela outra parte de 

qualquer disposição do Pedido não afetará o direito de 

exigir o cumprimento em qualquer momento posterior, 

nem a renúncia de qualquer parte a uma violação de 

qualquer disposição do Pedido constituirá uma renúncia a 

qualquer violação posterior da mesma disposição ou de 

outra disposição do Pedido. 

 

 

  

32. Survival.  The obligations of Seller to Buyer 

survive termination of the Order, except as otherwise 

provided in the Order. 

 

32. Subsistência.  As obrigações da Vendedora para 

com a Compradora subsistirão à rescisão do Pedido, 

exceto conforme previsto de outro modo no Pedido. 

  

 

 

 

  

33. Entire Agreement; Modifications; Buyer’s 

Website.  (a) Except as described in Section 1, the Order, 

together with the attachments, exhibits, supplements or 

other terms of Buyer specifically referenced therein, 

33. Acordo Integral; Modificações; Website da 

Compradora.  (a) Exceto conforme descrito na 

Cláusula 1, o Pedido, juntamente com os 

anexos, apensos, complementos ou outros 
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constitutes the entire agreement between Seller and 

Buyer with respect to the matters contained in the Order.  

The Order may only be modified (1) by a written 

amendment executed by authorized representatives of 

each party or, (2) for changes within the scope of Section 

9, by a purchase order amendment issued by Buyer.  (b) 

Buyer may modify purchase order terms and conditions 

from time to time by posting revised purchase order 

terms and conditions to Buyer’s internet website (or such 

other website as may be directed through links available 

on such website) as specified on the face of this Order 

(“Buyer’s Website”) at 

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms, prior to the 

date when any modified terms and conditions become 

effective.  Such revised purchase order terms and 

conditions shall apply to all purchase order 

revisions/amendments and new Orders issued on or after 

the effective date thereof.  Seller shall be responsible to 

review Buyer’s Website periodically.  (c) Buyer’s 

Website may also contain specific additional 

requirements for certain items covered by this Order, 

including labeling, packaging, shipping, delivery and 

quality specifications, procedures, directions and/or 

instructions.  Any such requirements shall be deemed to 

form part of the Terms and the Order.  Buyer may 

periodically update such requirements by posting 

revisions thereto on Buyer’s Website.  In the event of any 

inconsistency between the Order and Buyer’s Website, 

the terms of the Order shall prevail, unless the 

requirements specified on Buyer’s Website expressly 

provide otherwise.  

 

termos da Compradora especificamente 

mencionados neles, constitui o acordo integral 

entre a Vendedora e a Compradora a respeito 

das questões contidas no Pedido.  O Pedido 

somente poderá ser modificado (1) por uma 

alteração por escrito assinada pelos 

representantes autorizados de cada parte ou, (2) 

por alterações no âmbito da Cláusula 9, por uma 

alteração ao pedido de compra emitida pela 

Compradora.  (b) A Compradora poderá 

modificar os termos e condições do pedido de 

compra periodicamente por meio da 

apresentação de termos e condições revisados 

do pedido de compra para o website da Internet 

da Compradora (ou outro website que vier a ser 

instruído por meio de links disponíveis nesse 

website) conforme especificado na primeira 

página desse Pedido (doravante denominado 

“Website da Compradora”) em 

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms, antes 

da data na qual quaisquer termos e condições 

modificados entrarem em vigor.  Esses termos e 

condições revisados do pedido de compra 

deverão ser aplicáveis a todas as 

revisões/alterações de pedido de compra e novos 

Pedidos emitidos a partir de sua data de entrada 

em vigor.  A Vendedora deverá ser responsável 

por revisar o Website da Compradora 

periodicamente.  (c) O Website da Compradora 

também poderá conter exigências adicionais 

específicas para determinados itens cobertos por 

este Pedido, incluindo rotulagem, embalagem, 

remessa, entrega e especificações de qualidade, 

procedimentos, orientações e/ou instruções.  

Quaisquer referidas exigências deverão ser 

consideradas como parte dos Termos e do 

Pedido.  A Compradora poderá atualizar 

periodicamente essas exigências por meio da 

postagem das respectivas revisões no Website da 

Compradora.  No caso de qualquer 

inconsistência entre o Pedido e o Website da 

Compradora, os termos do Pedido deverão 

prevalecer, a menos que as exigências 

especificadas no Website da Compradora 

prevejam expressamente de outro modo.  

  

34. Claims by Seller.  Any legal action or 

arbitration proceeding by Seller under any Order must be 

commenced no later than one (1) year after the breach or 

other event giving rise to Seller’s claim occurs, or Seller 

becomes aware of the existence (or facts and 

circumstances giving rise to the existence) of such claim, 

whichever occurs first. 

35. Reivindicações pela Vendedora.  Qualquer ação 

judicial ou processo de arbitragem movido pela 

Vendedora de acordo com qualquer Pedido deverá ser 

iniciado no máximo 1 (um) ano após a violação ou outro 

evento que der origem às reivindicações da Vendedora 

ocorrer, ou a Vendedora tomar conhecimento da 

existência (ou dos fatos e circunstâncias que derem 

origem à existência) dessa reivindicação, o que ocorrer 

primeiro. 

  

http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms
http://www.johnsoncontrols.com/ps-terms
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36. Battle of the Forms Not Applicable.  The parties 

have agreed and it is their intent that the battle of the 

forms Section 2-207 of the Uniform Commercial Code 

shall not apply to these Terms or to any invoice or 

acceptance form of Seller relating to these Terms.  It is 

the parties’ intent that these Terms shall exclusively 

control the relationship of the parties, and in the event of 

any inconsistency between any invoice or acceptance 

form sent by Seller to Buyer and these Terms, these 

Terms shall control. 

 

37. Conflito de Clausulados Gerais Inaplicável.  As 

partes concordaram e é sua intenção que as disposições 

de conflito de clausulados gerais do Artigo 2-207 do 

Código Comercial Uniforme não serão aplicáveis a estes 

Termos ou a qualquer fatura ou formulário de aceite da 

Vendedora com relação a estes Termos.  É intenção das 

partes que estes Termos controlem exclusivamente o 

relacionamento das partes e, no caso de qualquer 

inconsistência entre qualquer fatura ou formulário de 

aceite enviado pela Vendedora para a Compradora e 

estes Termos, estes Termos deverão reger. 

  

38. Diversity Development Program.  Seller agrees 

to actively support Johnson Controls Inc.’s Diversity 

Business Development Initiative with Minority/Women-

Owned Business Enterprises and provide 

Minority/Women-Owned Business Enterprises 

(“M/WBEs”) with the maximum practicable opportunity 

to participate in subcontracts, with a suggested goal of 

15% utilization of M/WBEs.  Seller will require a 

Minority/Women-Owned certification by one of the 

affiliated local Councils of the National Minority 

Supplier Development Council (“NMSDC”) or Women’s 

Business Enterprise National Council (“WBENC”) from 

any firm claiming to be an M/WBE.  Seller shall report 

all M/WBE spending data to Johnson Controls Inc.’s 

diversity business development representative on a 

quarterly basis, including without limitation, an 

identification of each M/WBE utilized, the goods and/or 

services procured from each M/WBE and the total 

amount paid to each M/WBE in connection therewith.  

Johnson Controls Inc.’s Diversity Business Development 

department may request other various information to 

ensure that reported spend conforms to NMSDC and 

WBENC guidelines. 

 

39. Programa de Desenvolvimento de Diversidade.  

A Vendedora concorda em apoiar ativamente a Iniciativa 

de Desenvolvimento Comercial da Diversidade da 

Johnson Controls Inc. com Empresas Pertencentes a 

Minorias/Mulheres e oferecer às Empresas Pertencentes 

a Minorias/Mulheres (doravante denominadas 

“M/WBEs”) a oportunidade prática máxima de participar 

de subcontratos, com uma meta sugerida de 15% de 

utilização de M/WBEs.  A Vendedora deverá exigir uma 

certificação de Empresas Pertencentes a 

Minorias/Mulheres por um dos Conselhos locais 

afiliados do Conselho Nacional de Desenvolvimento de 

Empresas de Fornecedores Minoritários (doravante 

denominado “NMSDC”) ou Conselho Nacional de 

Empresas Pertencentes a Mulheres (doravante 

denominado “WBENC”) de qualquer empresa que alegar 

ser uma M/WBE.  A Vendedora deverá reportar todos os 

dados de gastos de M/WBE para o representante de 

desenvolvimento comercial de diversidade da Johnson 

Controls Inc. trimestralmente, incluindo, entre outros, 

uma identificação de cada M/WBE utilizada, as 

mercadorias e/ou serviços obtidos de cada M/WBE e o 

valor total pago a cada M/WBE com relação a isso.  O 

departamento de Desenvolvimento Comercial de 

Diversidade da Johnson Controls Inc. poderá solicitar 

outras informações diversas para garantir que os gastos 

reportados estejam em conformidade com as diretrizes de 

NMSDC e WBENC. 

 

 


