TERMOS E CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA PARA FORNECEDORES
QUE COLABOREM COM A BAXALTA EUROPE REFERENTES A ORDENS
ACEITAÇÃO
A presente encomenda consiste na proposta do Comprador ao Vendedor e serve de contrato
vinculativo sujeito aos termos e condições aqui mencionados, uma vez confirmada ou iniciada a
execução por parte do Vendedor. Quaisquer aditamentos, excepções ou alterações aos
presentes termos propostos pelo Vendedor são aqui considerados inválidos a menos que
autorizados por escrito pelo Comprador. Se o Vendedor se opuser a quaisquer dos presentes
termos e condições acerca deste assunto, deverá notificar o Comprador de imediato e por
escrito e a Compra não será considerada concluída enquanto o acordo entre o Comprador e o
Vendedor não for obtido no período de validade dos termos e condições da Compra. No caso
do comércio transfronteiras, é possível que os INCOTERMS (Termos do Comércio
Internacional) da Câmara de Comércio Internacional em Paris sejam aplicados ocasionalmente
quando tal se justifique.
GARANTIA
O Vendedor garante expressamente que as mercadorias se apresentam em bom estado para
comercialização, que se encontram em conformidade com a presente encomenda,
especificações, desenhos ou descrição relativamente às mercadorias em questão e que estas
se adequam às finalidades pretendidas e não apresentam defeitos materiais nem de fabrico. Os
bens ou produtos serão enviados em paletes sem 2,4,6-tribromoanisole (TBA) e 2,4,6-tribromofenol
(TBP). O Vendedor garante expressamente que os serviços encomendados serão fornecidos por
pessoal qualificado, razoavelmente especializado e com formação, em conformidade com as
normas da indústria gerais. O Vendedor garante possuir todos os direitos sobre mercadorias e
serviços que estarão livres de quaisquer direitos de retenção e encargos. Todas as garantias
acima mencionadas aplicam-se ao Comprador, respectivos clientes e aos utilizadores de
mercadorias ou serviços ou produtos nos quais as mercadorias possam ser incorporadas.
INSPECÇÃO
As mercadorias adquiridas ao abrigo da presente encomenda estão sujeitas a inspecção, testes
e aprovação razoáveis do Comprador no local de recepção do Comprador. O Comprador
reserva-se o direito de rejeitar e recusar a aceitação de mercadorias que não se encontrem em
conformidade com a presente encomenda nem com a declaração ou garantias, quer implícitas
quer explícitas, do Vendedor. O Comprador facturará ao Vendedor o custo de inspecção das
mercadorias rejeitadas. As mercadorias rejeitadas podem ser devolvidas ao Vendedor ou
mantidas pelo Comprador, sendo os respectivos riscos e despesas suportados pelo Vendedor.
O pagamento de quaisquer mercadorias ao abrigo da presente encomenda não é considerado
factor de aceitação das mercadorias.
INDEMNIZAÇÃO
O Vendedor aceita defender, indemnizar e apoiar o Comprador, respectivas filiais, sucessores,
mandatários, empregados, agentes, clientes e utilizadores de mercadorias ou serviços no que
respeita a todas as reclamações, responsabilidade, danos e perdas, incluindo honorários de
advogados incorridos, relacionados ou causados por:
1. Contrafacção, real ou alegada, de patentes, direitos de autor ou marcas comerciais ou
violação de quaisquer outros direitos de propriedade relacionados com a compra, venda
ou utilização de mercadorias ou serviços abrangidos na presente encomenda ;
2. Defeitos reais ou alegados nos serviços ou na concepção, fabrico ou material das
mercadorias ;
3. Violação real ou alegada da garantia ;
4. Incumprimento do prazo por parte do Vendedor na entrega das mercadorias ou serviços;
ou

5. Incumprimento das leis e regulamentos aplicáveis relativamente a mercadorias e
serviços.
Em caso de reclamação relativamente à presente secção, o Comprador tem a opção de rescindir
a presente encomenda ou de diferir a aceitação das restantes mercadorias e serviços
encomendados até que a reclamação seja resolvida. Se o Comprador estiver proibido de utilizar
as mercadorias, o Vendedor pode, segundo acordo com o Comprador, obter do Comprador e
das respectivas filiais, o direito de continuar a utilizar as mercadorias, substituir as mercadorias
por outras sensivelmente equivalentes, modificar as mercadorias para que possam ser
utilizadas pelo Comprador ou voltar a comprar as mercadorias de acordo com o preço
estabelecido na presente encomenda.
CONFORMIDADE REGULAMENTAR
O Vendedor agirá em conformidade com toda a legislação e normas relevantes relacionadas
com questões ambientais, de segurança e de higiene ao fornecer mercadorias e/ou serviços ao
Comprador. O Vendedor (1) informará, de imediato, o Comprador sobre qualquer evento
importante e prejudicial que afecte ou possa afectar a qualidade das mercadorias e/ou serviços;
(2) permitirá que o Comprador inspeccione as instalações do Comprador (3) implementará de
imediato qualquer acção correctiva que possa ser requerida pelo Comprador, incluindo itens de
acção correctiva em conformidade com o plano ambiental, de segurança e de higiene do
Comprador.
REVOGAÇÃO
Caso seja necessário revogar as mercadorias devido a um defeito, ao incumprimento das
especificações, leis aplicáveis ou a qualquer outro motivo imputável ao Vendedor, este
suportará todos os custos e despesas no âmbito da revogação, incluindo, mas não se limitando
aos custos de notificação dos clientes, os reembolsos dos clientes, os custos de devolução de
mercadorias, perda de lucros e outras despesas incorridas para cumprimento de obrigações
para com terceiros.
SEGURO
O Vendedor deve subscrever um seguro de responsabilidade apropriado que cobra quaisquer
danos causados pelo Vendedor, respectivos empregados ou agents relativamente a mercadorias
e serviços fornecidos. Se os serviços forem realizados em conformidade com a presente
encomenda nas instalações do Comprador, o Vendedor deve obter os reembolsos por
operações realizadas no local, responsabilidade civil e responsabilidade civil indirecta e ainda
deve obter cobertura por seguro de acidentes de trabalho, responsabilidade do empregador e
automóvel. Caso seja solicitado, o Vendedor fornecerá ao Comprador um certificado
comprovante do seguro requerido.
RISCO DE PERDA
O Vendedor deve suportar o risco de perda ou danos nas mercadorias abrangidas pela
presente encomenda até que sejam entregues e aceites pelo Comprador.
PREÇO
Salvo indicação em contrário, os preços indicados na parte da frente da presente encomenda
incluem todos os encargos de embalagem, reboque, armazenamento, transporte até ao local de
entrega e impostos. Os impostos sobre as vendas e utilização não sujeitos a isenção devem ser
indicados em separado na factura do Vendedor. O Vendedor garante que os preços
mencionados na presente encomenda não ultrapassam os preços actualmente facturados a
qualquer outro comprador por quantidades semelhantes de mercadorias e serviços. Qualquer
redução do preço concedida a outras entidades pelo Vendedor previamente à entrega deverá
também ser concedida ao Comprador.

INFORMAÇÕES DE PROPRIEDADE
O vendedor tem noção de que, durante a execução da presente encomenda, é possível que
obtenha acesso a informações designadas como propriedade do Comprador ou de terceiros e
concorda em não utilizar as informações de propriedade, em questão, sem prévia autorização
por escrito do Comprador.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO VENDEDOR
Todas as informações divulgadas ao Comprador no âmbito da presente encomenda são
fornecidas a título de elemento de avaliação relativamente à aplicação da presente encomenda
pelo Comprador. Estas informações não são consideradas confidenciais nem de propriedade e
não será admitida qualquer reclamação contra o Comprador, respectivos mandatários ou
clientes pela respectiva divulgação ou utilização.
MATERIAL FORNECIDO PELO COMPRADOR
O Vendedor não deverá utilizar, reproduzir nem apropriar-se para divulgação junto de terceiros,
excepto junto do Comprador, de qualquer material, instrumentos, matrizes, desenhos, planos ou
outros bens ou informações fornecidas pelo Comprador sem prévia autorização por escrito do
Comprador. Todo o material deverá pertencer sempre ao Comprador e quando possível o
material deverá ser assinalado ou deverão ser colocadas etiquetas de forma clara a indicar a
propriedade. O Vendedor suporta o risco de perda ou danos do material até que o mesmo seja
devolvido ao Comprador. Todo o material, independentemente de se encontrar ou não
danificado ou utilizado, deverá ser devolvido ao Comprador na rescisão ou execução da
presente encomenda, salvo indicação em contrário por parte do Comprador.
CESSÃO; SUBCONTRATAÇÃO
O Vendedor não deverá ceder a presente encomenda nem subcontratar qualquer parte do
material de execução da mesma, sem consentimento prévio por escrito do Comprador.
SUBSTITUÇÃO
Não é possível efectuar a substituição de qualquer material sem consentimento prévio por
escrito do Comprador.
CALENDÁRIO DE ENVIO OU ENTREGA
O envio ou as entregas devem ser cumpridos rigorosamente de acordo com o calendário
estabelecido na presente encomenda. Caso o Vendedor não cumpra o calendário ou caso as
circunstâncias indiciem que o calendário não será cumprido, deverá, de imediato, informar por
escrito o Comprador acerca dos motivos do atraso verificado e acerca da duração prevista
relativamente ao atraso. O Comprador, para além de quaisquer outros direitos ou recursos
conferidos por lei ou pela presente encomenda, pode requerer que o Vendedor efectue um
envio por correio expresso, de modo a cumprir o calendário ou a recuperar o tempo perdido,
sendo que a diferença de custos fica a cargo do Vendedor. O risco de transporte é assumido
pelo Vendedor. O risco de qualquer deterioração e danificação acidental é atribuído ao Vendedor
até que a entrega seja efectuada no endereço de entrega notificado pelo Comprador.
ENVIO EM EXCESSO
O envio em excesso de material não aprovado por escrito pelo Comprador sera devolvido,
ficando as despesas a cargo do Vendedor, caso o envio em excesso ultrapasse o montante de
10% do valor ou do volume total encomendado, sendo aplicado o número que for mais baixo.
RESCISÃO E RECURSOS

O Comprador pode rescindir a presente encomenda ou qualquer parte da mesma, através de
notificação por escrito endereçada ao Vendedor. Tal aplica-se caso se verifique o
incumprimento das respectivas obrigações por parte do Vendedor por qualquer motivo
incluindo, mas não se limitando às seguintes circunstâncias:
a. Se o Vendedor não cumprir as respectivas obrigações no período de tempo ou
prolongamento acordado por escrito pelo Comprador
b. Se o Vendedor não cumprir as restantes disposições da presente encomenda ou não
tomar as medidas necessárias comprometendo a execução da presente encomenda em
conformidade com os respectivos termos e não remediar este incumprimento no prazo de
dez (10) dias a contar a partir da notificação do Comprador ou num prazo superior desde
que autorizado por escrito pelo Comprador.
c. Se o Vendedor for declarado insolvente ou estiver sujeito a acções judiciais no âmbito
de falência, insolvência ou compensação de devedores. Caso se verifique
incumprimento ou infracção por parte do Vendedor ou rejeição legítima da aceitação de
mercadorias por parte do Comprador, o Comprador pode cancelar a encomenda e
recuperar o montante pago bem como quaisquer prejuízos directos e indirectos. Para
além de quaisquer outros recursos, conferidos por lei ou pelo presente contrato, o
Comprador pode ‘cobrir’, em boa fé e sem um atraso pouco razoável, a compra razoável
ou contrato de compra de mercadorias em substituição das mercadorias do Vendedor e
recuperar junto do Vendedor a título de danos causados a diferença entre o custo da
‘cobertura’ e o preço do contrato bem como quaisquer danos directos ou indirectos.
TRIBUNAIS COMPETENTES
Qualquer litígio decorrente ou relacionado com a presente encomenda deverá ser resolvido por
mutuo acordo. Caso o litígio não possa ser resolvido por mutuo acordo, será submetido aos
tribunais competentes.

