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 Condições Gerais de Compra 
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11  DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  

Auditoria(s) , significa o(s) controle(s) de qualidade 
ou Auditoria(s) descritos Artigo 20 "Controle de 
qualidade – Auditorias". 

Comprador , significa a empresa que emite a Ordem 
de Compra , tal como identificado na Ordem de 
Compra . 

Comunicado(s) , também chamados de "Call off", 
significa quaisquer instruções dadas pelo 
Comprador como parte de um Pedido Geral , que 
especifique quantidades firmes de Produtos  e 
estabeleça as datas ou prazos para entrega de tais 
Produtos . 
Contrato , significa o conjunto de documentos 
contratuais relativos ao Fornecimento  e 
regulando os relacionamentos entre as Partes , 
tal como previsto no Artigo 3 "Documentos 
Contratuais" abaixo. 

Direito(s) Pré-Existente(s) , significa quaisquer 
elementos de qualquer natureza, protegível ou não 
por direitos de propriedade intelectual, em qualquer 
meio ou forma, que não derivem da performance do 
Contrato . 

Empresas Afiliada(s) , significa qualquer empresa (i) 
direta ou indiretamente controlada por uma Parte , ou 
(ii) que direta ou indiretamente controle uma Parte , 
ou (iii) sob o mesmo controle que uma Parte . Para 
fins desta definição, o termo “controle” significa a 
posse, direta ou indireta, de ao menos 50% 
(cinquenta por cento) do capital ou direitos de voto. 

Especificações de Logística de Recebimento , 
significa as Especificações de Logística de 
Recebimento do Comprador , que podem ser 
encontradas tal como descrito no Artigo 15 "Políticas 
do comprador " abaixo. 

Ferramental , significa todo o ferramental, 
tingimentos, gabaritos, medidores, equipamentos de 
montagem, maquinário e outras máquinas e itens em 
geral emprestados ao Fornecedor  pelo Comprador  
em conformidade com o Artigo 19 "Empréstimo de 
Ferramental ". Tal ferramental poderá ser (i) 
fornecido pelo Comprador  direta ou indiretamente 
ao Fornecedor para o cumprimento do Contrato  ou 
(ii) pedido pelo Comprador e adquirido pelo 
Fornecedor . O Ferramental  poderá ser de 
propriedade do Comprador  ou conforme o caso de 
seu cliente. 

Fornecedor , significa o fornecedor do provedor de 
serviço para quem a Ordem de Compra  é emitida, 
ou que de outra forma cumpra o Contrato , tal como 
identificado na Ordem de Compra . 

Fornecimento(s) , significa o(s) Produto(s)  e/ou o(s) 
Serviço(s) . 

Auto Exterior division  
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GPC, significa este documento. 

Guia de Gerenciamento do Fornecedor , significa o 
Guia de Gerenciamento do Fornecedor ou do 
Comprador , que pode ser encontrado tal como 
descrito no Artigo 15 "Políticas do Comprador" 
abaixo. 
Ordem(ns) de Compra(s) , significa quaisquer 
Pedido(s) Geral(is) ou Pedido(s) Fechado(s) . 

Parte  ou Partes , significa o Comprador e/ou o 
Fornecedor , conforme o caso. 

Pedido(s) Fechado(s) , também chamado 
"Compra(s) Spot", significa todos os documentos que 
não um Pedido Geral , através dos quais o 
Comprador solicita Suprimentos . 

Pedido(s) Geral(is) , significa todos os documentos 
através dos quais o Comprador solicita Produtos e 
que estabeleçam suas características principais sem 
estabelecer a duração do pedido de compra e 
quantidades finais, as quais deverão ser solicitadas 
através de Comunicados . 

Produto(s) , significa todas as partes, componentes, 
equipamentos, ferramental, materiais e quaisquer 
outros bens e produtos conforme descritos no 
Contrato . 

Resultado(s) , significa quaisquer elementos que 
não Direitos Pré-Existentes , de qualquer natureza, 
protegível ou não por direitos de propriedade 
industrial, em qualquer meio ou em qualquer forma, 
derivado a qualquer tempo da performance do 
Contrato  (incluindo mas não limitando-se a estudos, 
desenhos, software, códigos fonte, know-how). 

Serviço(s) , significa os serviços a serem prestados 
pelo Fornecedor , conforme descritos no Contrato . 

22  EESSCCOOPPOO  

2.1 O GPC regulará todos os Contratos com o 
Comprador . 

2.2 O GPC prevalece sobre e anula quaisquer condições 
gerais de venda bem como qualquer cláusula 
contida em quaisquer faturas e em qualquer outro 
documento emitido pelo Fornecedor .  O GPC 
regulará cada Contrato a menos que sua aplicação 
seja de outra forma limitada por cláusulas expressas 
de uma Ordem de Compra  ou condições 
particulares emanadas pelo Comprador . 

33  DDOOCCUUMMEENNTTOOOOSS  CCOONNTTRRAATTUUAAIISS  

3.1 O Contrato  é composto dos seguintes documentos, 
listados em ordem decrescente de prioridade: 

1) a Ordem de Compra  ;  

2) o(s) Comunicado(s)  ; 

3) quando aplicável, quaisquer condições 
particulares emanadas pelo Comprador  e 
seus anexos (tal como uma carta de 
nomeação) ; 

4) o GPC ; 

5) as políticas do Comprador , tais como 
descritas no Artigo 15 "Políticas do 
Comprador " ; e 

6) quaisquer documentos emitidos pelo 
Fornecedor , com os quais o Comprador  
expressamente concorde por escrito em 
incorporar ao Contrato . 

3.2 Caso exista um conflito entre os termos dos diversos 
documentos contratuais listados no Artigo 3.1 acima, 
a ordem de precedência estabelecida em tal Artigo 
deverá prevalecer. Em caso de contradição dentro 
do mesmo documento contratual, cláusulas 
específicas deverão prevalecer sobre outras 
cláusulas gerais. 

44  OORRDDEENNSS  DDEE  CCOOMMPPRRAA  

4.1 O Fornecedor  deverá dar conhecimento por escrito 
do recebimento da Ordem de Compra  dentro de 10 
(dez) dias úteis da data em que Ordem de Compra  
tiver sido enviada.  

4.2 O início dos trabalhos ou tarefas do Fornecedor  
objeto do Contrato  também constituirão um aceite 
do Contrato  de acordo com seus termos pelo 
Fornecedor , independentemente de o Fornecedor  
ter enviado um reconhecimento contendo termos 
diferentes ou adicionais. 

4.3 De qualquer modo, qualquer Ordem de Compra 
poderá ser cancelada pelo Comprador  a qualquer 
tempo antes do recebimento, pelo Comprador , de 
um reconhecimento por escrito, por meio de aviso 
por escrito enviado ao Fornecedor , que terá efeito 
imediatamente na data de recebimento de tal aviso. 
O Fornecedor  não terá o direito a qualquer 
compensação ou indenizações de qualquer natureza 
em caso de tal cancelamento. 

4.4 O Fornecedor  não deverá fabricar ou executar 
qualquer dos Suprimentos  ou obter qualquer dos 
materiais ou componentes necessários à sua 
fabricação, e o Comprador  não terá qualquer 
obrigação para tanto, exceto na medida 
expressamente autorizada em Pedidos Fechados  
ou Comunicados  e para construir estoques de 
segurança razoáveis tal como exigido sob o plano de 
segurança (como descrito no Artigo 10 "Plano de 
segurança "). 

55  CCOOMMUUNNIICCAADDOOSS  

5.1 Um Comunicado  não deverá constituir um pedido 
em separado, mas uma parte essencial do Pedido 
Geral . Assim, a falha do Fornecedor  em executar 
qualquer Comunicado  individual constituirá uma 
violação do Pedido Geral inteiro. 

5.2 O Comprador  poderá exigir que o Fornecedor  
participe de intercâmbios eletrônicos de dados (EDI) 
ou programas similares de gerenciamento de 
estoques, às custas do Fornecedor , para notificação 
de Comunicados , bem como confirmação de envios 
e outras informações. 

66  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

6.1 O Comprador  reserva o direito a qualquer tempo de 
alterar o Contrato  (tal como as especificações 
técnicas do Fornecimento  ou o escopo do trabalho 
coberto pelo Contrato ), e o Fornecedor  concorda 
em prontamente realizar e implementar tais 
alterações. 

6.2 Caso tais alterações tenham um impacto nos custos, 
prazos ou qualidade, o Fornecedor deverá 
prontamente enviar ao Comprador  uma proposta 
financeira e técnica acompanhada da documentação 
de suporte adequada indicando tais efeitos, e o 
Comprador poderá considerar, à sua discrição, tal 
proposta como sendo uma alteração do Contrato . 
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6.3 Caso as Partes  não consigam chegar a um acordo 
sobre tal proposta de alteração ou o Fornecedor  
deixe de cumprir com os Artigos 6.1 e 6.2 acima, o 
Comprador expressamente reserva-se o direito de: 

� fazer com que as modificações sejam 
implementadas por uma outra empresa, caso 
em que o Fornecedor  concorda em fornecer o 
Comprador  com todos os desenhos, 
especificações técnicas e quaisquer outros 
documentos necessários para implementar tais 
alterações; ou 

� rescindir o Contrato  totalmente ou em parte, de 
acordo com as disposições do Artigo 34.1 
“Rescisão por conveniência". 

6.4 O Fornecedor  não deverá alterar o Fornecimento  
(incluindo, mas não limitando-se a alterações de 
seus componentes, materiais, o processo utilizados 
para sua fabricação ou seu lugar de fabricação) sem 
a aprovação prévia do Comprador . 

77  NNÃÃOO  EEXXCCLLUUSSIIVVIIDDAADDEE  

O Comprador  não é obrigado a adquirir 
Suprimentos  exclusivamente do Fornecedor  a 
menos que o Contrato  expressamente assim o 
estabeleça, 100% de exigência, ou termo 
semelhante. 

88  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS,,  OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS,,  AAVVIISSOOSS  

O Fornecedor  deverá, independentemente da 
competência ou conhecimento prévios do 
Comprador : 

� fazer qualquer recomendação com relação à 
adequação das especificações técnicas do 
Fornecimento  ; 

� dar ao Comprador  informação adequada, 
orientação e avisos com relação à natureza do e 
composição do Fornecimento  ; 

� fornecer ao Comprador  qualquer informação e 
orientação necessários para o armazenamento 
e utilização adequados do Fornecimento ; 

� avisar o Comprador  sobre os riscos 
relacionados ao Fornecimento , incluindo em 
particular aqueles relacionados a saúde, 
segurança e meio ambiente ou outros riscos 
perigosos ; e 

� informar o Comprador  sobre qualquer risco de 
falha de qualidade ou outra deficiência no 
Fornecimento  de que o Comprador  deveria 
estar ciente, e imediatamente avisar o 
Comprador  em caso de descoberta de um 
defeito no Fornecimento , em particular se tal 
defeito puder colocar em risco a segurança das 
propriedades ou pessoas ou resultar no 
fechamento do cliente do Comprador . 

99  VVOOLLUUMMEESS  --  FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADDEE  

9.1 Exceto por quantidades firmes especificadas em 
Pedidos Fechados  ou Comunicados , as 
quantidades que possam estar identificadas no 
Contrato  são estimativas não vinculantes fornecidas 
pelo cliente do Comprador , com fins meramente 
informativos e não representam um compromisso do 
Comprador . 

9.2 Em resposta a um pedido de seu cliente para um 
aumento ou redução de peças ou componentes do 

Comprador  para o qual o Fornecimento  seja 
exigido, o Comprador  poderá ajustar as 
quantidades pedidas do Fornecedor  em proporção 
a tal aumento ou redução. 

9.3 Em caso de parada da produção no cliente do 
Comprador , o Comprador  se reserva o direito de 
rescindir o Contrato , sem prejuízos de qualquer 
natureza ao Fornecedor  ou pagamento de qualquer 
compensação, mediante aviso por escrito em 
qualquer forma que razoavelmente se espere chegar 
ao Fornecedor .  A rescisão vigorará na data 
especificada no aviso e, caso não esteja 
especificada no aviso, então na data em que tal 
parada de produção se efetive. 

9.4 O Fornecedor  deverá manter capacidade de 
produção e organizar sua produção de modo a 
permitir ao Fornecedor  responder às circunstâncias 
descritas neste Artigo 9 e fornecer ao Comprador  
em estrita conformidade com seus Comunicados .  

9.5 Cada uma das Partes deverá arcar com seus 
próprios custos resultantes de tais circunstâncias. 
Mais especificamente, o Fornecedor arcará com o 
risco de todas as flutuações de volume e abre mão 
de quaisquer reclamações relacionadas a 
pagamentos extras, incluindo mas limitando-se ao 
pagamento adicional de amortização de preços de 
peças (PPA) ou pagamento de PPA antes da data 
devida, caso os volumes programados não sejam 
alcançados. 

1100  PPLLAANNOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  

10.1 Para Produtos  entregues em produção em série sob 
um Pedido Geral , o Fornecedor  deverá 
implementar e manter um plano de segurança 
permitindo ao Fornecedor  cumprir com todos os 
Comunicados  sem interrupção de produção para o 
Comprador  e seu cliente. 

10.2 Tal plano de segurança deverá estabelecer em 
particular, sem limitação: 

� organização dos meios de produção ; 

� estoques de segurança e condições do 
estoque;e 

� proteção do estabelecimento, meios de 
produção e Produtos  contra fogo. 

10.3 O Fornecedor  deverá comunicar seu plano de 
segurança ao Comprador  em um prazo razoável 
antes da data de Início de Produção (SOP). 

1111  PPEEÇÇAASS  SSOOBBRREESSSSAALLEENNTTEESS  

11.1 O Fornecedor deverá fornecer ao Comprador 
peças sobressalentes para os Produtos  durante 
todo o período do Contrato  e pelo período adicional 
durante o qual o cliente do Comprador  tiver direito a 
adquirir peças sobressalentes do Comprador . 

11.2 Peças sobressalentes deverão ser fabricadas e 
entregues de acordo com os termos do Contrato e 
as necessidades pós-venda informadas ao 
Fornecedor  pelo Comprador . 

11.3 O Fornecedor concorda em manter o Ferramental  
em boas condições bem como quaisquer outras 
ferramentas e equipamento necessários para a 
fabricação de peças sobressalentes, bem como os 
desenhos, designs e processos de manufatura 
correspondentes, até o final do período mencionado 
no Artigo 11.1 acima. 



LGL-GPC-AE-3-antibribery2014-BRAZIL-PT 

 

Plastic Omnium (Auto Exterior division) – Condições Gerais de Compra – Brasil 

 

4/11

1122  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDAASS  LLEEIISS  

12.1 O Fornecedor  se compromete a cumprir com todas 
as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo mas não 
limitando-se àqueles relacionados a saúde, 
segurança, meio ambiente e trabalho. 
Adicionalmente, será responsabilidade do 
Fornecedor  cumprir com as leis, padrões e 
regulamentações aplicáveis com respeito a saúde, 
segurança, meio ambiente, trabalho de menores, 
trabalho ilegal, forçado ou dissimulado, 
discriminação e direitos humanos. 

12.2 Desta forma, o Fornecedor  deverá especialmente, 
sem limitações: 

� assegurar que os Suprimentos  cumpram com 
todas as leis e regulamentos nos países de 
produção e venda dos Suprimentos  e, 
conforme o caso, de produção e venda dos 
veículos em que tais Suprimentos  devam ser 
incorporados ; 

� possuir e manter todas as autorizações 
necessárias à condução de seus negócios, e 
fornecer uma cópia das mesmas quando 
solicitado pelo Comprador  ; e 

� cumprir com todas as disposições do Global 
Compact das Nações Unidas nas áreas de 
direitos humanos, padrões de trabalho, meio 
ambiente e anti-corrupção. 

12.3 Todas as consequências de qualquer 
descumprimento com disposições do Artigo 12 
"Cumprimento das leis" (incluindo, mas não 
limitando-se a quaisquer custos incorridos como 
resultado de tanto), serão suportados integralmente 
pelo Fornecedor . 

1133  CCOOMMPPRROOMMIISSSSOOSS  DDEE  CCOOMMBBAATTEE  ÀÀ  
CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO  

13.1.1 Para efeitos da presente cláusula, o Fornecedor  e 
todos os encarregados de prestarem serviços em 
seu nome, quer sejam empregados diretos ou 
indiretos, agentes, representantes, afiliados, quer 
seja qualquer outra pessoa relacionada com o 
presente feito, concordam que, relativamente às 
Mercadorias e/ou Serviços  prestados nos termos 
deste Contrato , não subornarão nem tentarão 
subornar o Comprador , funcionários ou autoridades 
governamentais, organizações internacionais de 
direito público, partidos políticos, particulares ou 
quaisquer outras entidades que se consubstanciem 
como “Parte Interessada”, incluindo-se, sem 
restrições, qualquer oferecimento de pagamento, 
prenda ou outra forma de gratificação, recompensa 
ou vantagem, quer em dinheiro, quer em objeto de 
valor. 

 

13.1.2 O Fornecedor  declara e garante ao Comprador  
que, antes da vigência do presente Contrato , não 
subornou nem tentou subornar nenhuma “Parte 
Interessada” a fim de garantir negócios com o 
Comprador , quer relacionados com o presente 
Acordo , quer não. 

 

13.1.3 O Fornecedor , em seu nome e em nome de todos 
aqueles encarregados de prestarem serviços em seu 
nome, quer sejam seus empregados diretos ou 
indiretos, agentes, representantes, afiliados, quer 
seja qualquer outra pessoa relacionada com o 

presente feito, reconhece e concorda que conhece e 
cumprirá as leis antissuborno e de combate ao 
branqueamento de capitais em todos os países onde 
está inserido ou estabelecido, bem como onde 
desenvolve seus negócios. 

 

13.1.4 O Fornecedor  concorda que não empreenderá, nem 
permitirá com conhecimento de causa, nenhuma 
ação que implique o Comprador  numa violação das 
leis antissuborno e de combate ao branqueamento 
de capitais, aplicáveis à espécie. 

 

13.1.5 O Fornecedor  concorda que os seus livros, registros 
contabilísticos e todas as suas contas devem refletir 
precisamente todos os pagamentos relativos às suas 
transações, quer nos termos do presente Acordo, 
quer não, e que facultará ao Comprador , bem como 
a seus representantes autorizados, o direito de 
examiná-los e auditá-los a qualquer momento, 
mediante notificação por escrito. 

 

13.1.6 O Fornecedor  recusará qualquer remuneração a 
terceiros que não corresponda a um serviço real 
para uma quantia justificada e devidamente 
contabilizada. 

 

13.1.7 O Fornecedor  garantirá que qualquer 
subcontratante ou outra pessoa a ele associada para 
a execução de trabalhos, prestação de Serviços  ou 
entrega de Mercadorias  vinculadas ao cumprimento 
das obrigações contratuais do Fornecedor  perante o 
Comprador , atue com base num Contrato  escrito 
que imponha ou assegure o mesmo nível de 
compromissos atinentes à anticorrupção, 
antissuborno e quaisquer outras condutas, 
atividades ou práticas de negócios afins. 

 

13.1.8 O Fornecedor  deverá notificar imediatamente o 
Comprador  e cooperar com toda e qualquer 
investigação proposta ou realizada pelo Comprador  
nesse sentido, caso descubra que violou ou pode ter 
violado uma das disposições da presente cláusula. 
 

13.1.9 Sem prejuízo das limitações gerais previstas nas 
cláusulas supracitadas, o Fornecedor  obriga-se a 
estabelecer, manter e aplicar, em todos os 
momentos, as políticas e procedimentos 
antissuborno aqui elencados, necessários para 
impedir o suborno e tentativas de suborno em nome 
do Fornecedor . 

 

13.1.10 O Fornecedor  concorda que, além dos direitos de 
rescisão de titularidade do Comprador  e previstos 
noutras disposições do presente Contrato , também 
facultará a este (Comprador ), o direito de rescindir 
imediatamente este Acordo , caso o Fornecedor  
viole a presente cláusula. 

 

13.1.11 Sem prejuízo dos seus direitos de indemnização 
previstos noutras disposições do presente Acordo , o 
Comprador  não será obrigado a efetuar ao 
Fornecedor  quaisquer pagamentos que lhe possam 
ser, de outro modo, devidos, quando tais 
pagamentos forem decorrentes de uma transação 
realizada pelo Fornecedor  por intermédio de 
violação desta cláusula. 
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1144  MMAATTEERRIIAAIISS  PPEERRIIGGOOSSOOSS  

14.1 Aviso 

14.1.1 Caso materiais perigosos ou controlados sejam um 
ingrediente ou parte dos Produtos , o Fornecedor  
dará ao Comprador  aviso suficiente por escrito 
(incluindo, sem limitação, através de rótulos 
apropriados em todos os Produtos , recipientes e 
embalagens, Ficha de Dados de Segurança de 
Material e certificados de análises) antes e no 
momento em que os Produtos  forem enviados. 

14.1.2 O Fornecedor  deverá, em particular, sem limitação, 
informar o Comprador  sobre quaisquer instruções 
especiais de manuseio que sejam necessárias para 
avisar transportadores, o Comprador  e seus 
empregados sobre como tomar medidas apropriadas 
de manuseio, transporte, processamento, uso ou 
descarte de tais Produtos  e recipientes e 
embalagens usadas para seu transporte. 

14.2 Cumprimento das leis 
O Fornecedor  concorda em cumprir com todas as 
leis e regulamentos relacionados a materiais 
perigosos ou controlados. 

14.3 Substâncias CMR 
O Fornecedor  declara e garante que o 
Fornecimento não contém qualquer substância CMR 
(Carcinogênica, Mutagênica, Reprotóxica) de 
categoria 1A e 1B, tal como definido no GHS 
(Sistema Harmonizado de classificação de rótulos 
de químicos, última edição, Nações Unidas). 

 

1155  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDOO  CCOOMMPPRRAADDOORR  

15.1 O Fornecedor  deverá observar todas as políticas 
estabelecidas ou dadas pelo Comprador  ou pelo 
cliente do Comprador . 

15.2 As políticas do Comprador  incluem, em particular e 
sem limitação, o Guia de Gerenciamento do 
Fornecedor  e as Especificações de Logística de 
Recebimento . As políticas do Comprador  poderão 
ser encontradas em https://suppliers-
ae.plasticomnium.com ou contatando-se o 
Comprador .  

15.3 O Fornecedor  é responsável por manter-se 
atualizado com relação aos termos das políticas do 
Comprador . 

1166  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  

16.1 O Fornecedor  deverá ser certificado pelos padrões 
estabelecidos no Guia de Gerenciamento do 
Fornecedor . 

16.2 As certificações incluirão o Fornecimento  e serão 
outorgadas por uma entidade independente e 
devidamente autorizada. 

16.3 No caso de o Fornecedor  não possuir a certificação 
ISO 14001 ou OHSAS 18001 de acordo com o Guia 
de Gerenciamento do Fornecedor , na data em que 
o Contrato entrar em vigor, o Fornecedor  envidará 
seus melhores esforços para obter tal certificação 
dentro de um período razoável de tempo. 

16.4 O Fornecedor  deverá prontamente informar o 
Comprador  assim que possível sobre qualquer 
alteração potencial no status de sua certificação, 
bem como sobre as medidas tomadas em resposta. 

1177  TTRRAABBAALLHHOO  RREEAALLIIZZAADDOO  DDEENNTTRROO  DDAASS  
DDEEPPEENNDDÊÊNNCCIIAASS  DDOO  CCOOMMPPRRAADDOORR  

17.1 Antes de qualquer trabalho ser realizado nas 
dependências do Comprador  pelo Fornecedor , o 
Fornecedor  deverá contatar o Comprador  a fim de: 

� determinar as condições sob as quais o 
Fornecedor  realizará tal trabalho ; e 

� acordar um plano de prevenção com relação a 
riscos de saúde e segurança relacionados a tal 
trabalho. 

17.2 O Fornecedor  deverá cumprir e assegurar que 
todos os seus empregados e representantes 
cumpram com o plano de prevenção acima 
mencionado, bem como com as políticas e 
procedimentos em vigor nas dependências do 
Comprador com relação a saúde e segurança. O 
Fornecedor  deverá fornecer todos os documentos 
comprovando tal cumprimento mediante o primeiro 
pedido do Comprador .  

17.3 Caso o Fornecedor  não cumpra com qualquer 
dessas obrigações, o Comprador  se reserva o 
direito de recusar que o Fornecedor  entre ou 
continue presente nas dependências. 

1188  EEMMPPRREEGGAADDOOSS  

18.1 O Fornecedor  será responsável pela supervisão, 
gerenciamento e remuneração de seus empregados 
pela execução do Contrato . 

18.2 O Fornecedor  se compromete a empregar, durante 
a execução do Contrato , apenas pessoal 
devidamente treinado e qualificado. 

1199  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  FFEERRRRAAMMEENNTTAALL  

19.1 Propriedade - Riscos 
19.1.1 O Ferramental  será propriedade exclusiva do 

Comprador  ou de seu cliente. 

19.1.2 O Ferramental  não estará sujeito a qualquer penhor, 
gravame, reclamação de propriedade, ou 
procedimento de arresto e será identificado pelo 
Fornecedor  como sendo de exclusiva propriedade 
do Comprador  (ou, conforme o caso, de seu cliente) 
por quaisquer meios adequados, incluindo mas não 
limitando-se à fixação, de maneira visível, de uma 
placa indicando a quem o Ferramental  pertence. 

19.1.3 Durante o prazo em que o Ferramental  permanecer 
em posse do Fornecedor , o Fornecedor  deverá 
assumir os riscos de perda e dano ao Ferramental  e 
manter o Ferramental  sob seguro ao seu valor de 
reposição em benefício do Comprador e/ou dos 
clientes do Comprador . 

19.2 Uso 
19.2.1 O Fornecedor  deverá enviar, instalar e dar início ao 

Ferramental  em suas instalações às suas custas e 
risco. 

19.2.2 O Ferramental  será usado exclusivamente para a 
execução do Contrato , de acordo com as 
recomendações e procedimentos mais modernos e 
do Comprador . 

19.2.3 O Fornecedor  não deverá alterar, destruir, copiar, 
reproduzir, ou substituir o Ferramental , ou mover o 
Ferramental  das instalações do Fornecedor , sem a 
aprovação prévia e por escrito do Comprador . 

19.3 Reparos – Manutenção 
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19.3.1 O Fornecedor  deverá manter o Ferramental  em 
boas condições de uso e realizar qualquer reparo e 
manutenção às suas próprias custas. 

19.3.2 O Fornecedor  concorda em prontamente informar o 
Comprador  sobre qualquer defeito ou dano causado 
ao Ferramental  ou sofrido pelo mesmo, bem como 
qualquer fato que provavelmente fará com que 
Ferramental  precise ser substituído ou que possa 
causar uma parada no fornecimento dos Produtos . 

19.3.3 O Comprador  terá o direito de entrar nas 
instalações do Fornecedor  durante os dias e horário 
de trabalho do Fornecedor , mediante um aviso 
prévio de 24 (vinte e quatro) horas, para inspecionar 
o Ferramental  e os arquivos do Fornecedor  com 
respeito ao Ferramental . 

19.4 Defeitos - Danos 
19.4.1 O Comprador  não será nunca responsável por 

quaisquer defeitos ocultos de que não tenha 
conhecimento e que afete o Ferramental  e o torne 
inadequado para seus uso pretendido, e não estará, 
portanto, obrigado a indenizar o Fornecedor  por 
quaisquer perdas ou danos resultantes de tais 
defeitos.  

19.4.2 Em linhas gerais, o Comprador  não será 
responsável por danos causados ao ou pelo 
Ferramental . 

19.5 Devolução 
19.5.1 Imediatamente mediante pedido do Comprador , 

incluindo em caso de falência ou pedido de falência 
do Fornecedor , e sem qualquer tipo de pagamento, 
o Fornecedor  devolverá o Ferramental , e cumprirá 
com as instruções do Comprador  relativas à sua 
devolução, incluindo mas não limitando-se à maneira 
e local de sua devolução. 

19.5.2 O Fornecedor  será responsável por custos 
trabalhistas e outros incidentais à devolução do 
Ferramental . 

19.5.3 O Fornecedor  cooperará com o Comprador  para 
assegurar uma devolução tranquila do Ferramental  
e permitirá ao Comprador  acesso a toras as 
instalações onde o Ferramental  estiver localizado. 

19.5.4 O Fornecedor  expressamente abre mão de: 

� qualquer direito a avisos ou processos 
adicionais relacionados ao exercício, pelo 
Comprador , de seus direitos sob este Artigo 
18.5.  "Devolução" ; 

� qualquer gravame ou outros direitos que 
Fornecedor  poderia de outra forma ter sobre 
qualquer Ferramental  ; e 

� qualquer objeção à retomada e remoção do 
Ferramental  pelo Comprador , com ou sem 
justificativa, incluindo procedimentos de falência 
ou insolvência. 

2200  CCOONNTTRROOLLEESS    

20.1 Controle de qualidade - Auditorias 
20.1.1 A qualquer tempo durante o prazo do Contrato , 

mediante aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas, o 
Comprador  poderá realizar Auditorias  in loco, 
durante os horários normais de trabalho do 
Fornecedor . O propósito de tais Auditorias  será 
verificar se o Fornecedor  está cumprindo com o 
Contrato . Auditorias  poderão ser realizadas por um 
terceiro em nome do Comprador . Auditorias  não 

deverão interferir desnecessariamente com a 
execução do Contrato pelo Fornecedor . 

20.1.2 O Fornecedor  concorda em cooperar totalmente 
com o Comprador  (ou o terceiro agindo em nome 
do Comprador ) de modo a facilitar a Auditoria , 
particularmente dando acesso a qualquer local, 
instalação, documentação ou informação solicitada, 
e respondendo a todas as questões pertinentes. 

20.1.3 Como parte da Auditoria , o Comprador  (ou o 
terceiro agindo em nome do Comprador ) poderá 
tomar amostras aleatórias dos Suprimentos  
produzidos ou sendo produzidos pelo Fornecedor  
de maneira a confirmar cumprimento com padrões 
de qualidade estabelecidos no Contrato . 

20.1.4 Caso a Auditoria  mostre descumprimento com 
Contrato , o Fornecedor  se compromete a, tão logo 
quanto possível, tomar todas as medidas 
recomendadas pelo Comprador . Em particular, o 
Fornecedor  se compromete a realizar todas as 
melhorias de qualidade aos Suprimentos  de modo a 
alcançar os padrões de qualidade estabelecidos no 
Contrato , caso a Auditoria  venha a estabelecer que 
tais padrões não estão sendo cumpridos. 

20.1.5 Tais Auditorias  de qualidade não deverão reduzir a 
responsabilidade contratual do Fornecedor  de modo 
algum, e tampouco deverão afetar o direito do 
Comprador  a posteriormente rejeitar todo ou parte 
do Fornecimento  sendo entregue. 

20.2 Análise financeira 

20.2.1 Mediante aviso razoável ao Fornecedor , o 
Comprador  ou um terceiro designado pelo 
Comprador  poderá analisar a situação financeira do 
Fornecedor  e de suas Empresas Afiliadas . 

20.2.2 O Fornecedor  cooperará plenamente com tal 
análise e prontamente fornecerá cópias dos 
documentos solicitados ou acesso aos mesmos, 
incluindo mas não limitando-se a arquivos e extratos 
financeiros, projeções, business plans, contatos 
bancários e documentos de financiamento, e 
colocará seus gerentes financeiros à disposição para 
discussões durante horários de expediente 
razoáveis. 

20.2.3 O Comprador  e qualquer terceiro designado 
manterão confidencialidade sobre qualquer 
informação que não seja pública sobre o 
Fornecedor  e obtida em uma análise financeira de 
acordo com as disposições do Artigo 32 
"Confidencialidade". 

2211  EENNVVIIOO  EE  EENNTTRREEGGAA  

21.1 Termos de entrega 

21.1.1 A menos que de outra forma especificado no 
Contrato , os Produtos  deverão ser enviados DDP – 
local de entrega (Delivered Duties Paid, Incoterms, 
última edição). 

21.1.2 O Fornecedor deverá arcar com todos os riscos de 
perda dos Produtos  em trânsito e deverá contratar 
seguro adequado.  

21.2 Embalagem - Rotulagem 

21.2.1 O Fornecedor  será responsável por embalar e 
rotular os Produtos . 

21.2.2 Cada unidade de embalagem deverá mostrar de 
forma legível, na parte de fora, informações de 
acordo com as especificações de rotulagem 
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estabelecidas nas Especificações de Logística de 
Recebimento . 

21.2.3 A embalagem deverá ser adequada aos Produtos  e 
meios de transporte usados para o envio dos 
Produtos , de maneira a evitar qualquer dano 
potencial aos Produtos  durante o transporte, 
manuseio e armazenagem no local de destino. 

21.2.4 A embalagem e rotulagem deverão estar de acordo 
com as especificações previstas no Contrato  e as 
mais modernas recomendações, bem como todas as 
leis e regulamentos aplicáveis. 

21.3 Documentos de envio 

Uma guia de entrega detalhada em 2 (duas) vias 
deverá acompanhar a entrega. A guia de entrega 
deverá dar cada uma das seguintes informações: 

� todos os detalhes que permitam a identificação 
dos Produtos  sua verificação quantitativa ; 

� o conteúdo e a natureza da embalagem ; e 

� toda a informação dada a cada unidade de 
embalagem como estabelecido no Artigo 21.2.2 
acima. 

2222  HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  EENNTTRREEGGAA  

22.1 O horário de entrega e a execução do 
Fornecimento  é de extrema importância para o 
Contrato . Entregas deverão ser feitas em dias úteis 
e durante horário normal de expediente, na data 
especificada no Contrato . Nenhuma entrega será 
aceita fora de tais horários, a menos que aprovação 
prévia seja obtida pelo Comprador . 

22.2 Em caso de entrega antecipada, o Comprador  terá 
o direito a devolver o Fornecimento  ao Fornecedor  
ou armazená-lo até que seja retirado pelo 
Fornecedor , a risco e custo exclusivos do 
Fornecedor . 

22.3 Quaisquer despesas, incluindo despesas de envio 
superior (premium), necessárias para cumprir com 
as datas de entrega necessárias, serão de 
responsabilidade exclusiva do Fornecedor . 
Ademais, o Fornecedor  será responsável por 
quaisquer custos ou despesas incorridos pelo 
Comprador  como resultado de qualquer entrega 
fora de prazo, incluindo todos os custos ou despesas 
resultantes de transtornos às instalações de 
produção do Comprador  ou seu cliente (i.e. paradas 
de linhas, saída de produtos da linha, etc.). 

2233  AACCEEIITTEE  OOUU  RREEJJEEIIÇÇÃÃOO  DDOO  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  

23.1 Aceite do Fornecimento 
23.1.1 O aceite do Fornecimento  ocorrerá uma vez que o 

Comprador  tenha verificado que o Fornecimento  
estiver estritamente de acordo com o Contrato . 

23.1.2 Com relação a Produtos , o Comprador  deverá 
envidar esforços comerciais razoáveis para informar 
ao Fornecedor  de quaisquer defeitos aparentes 
assim que possível a partir do momento em que tais 
defeitos sejam detectáveis  no curso normal das 
operações. 

23.1.3 Serviços  serão considerados aceitos pelo 
Comprador  somente mediante a realização e 
entrega, pelo Comprador , de um certificado de 
conclusão ou outra prova por escrito de que o 
Fornecedor cumpriu com o estabelecido no 
Contrato  (tal como um certificado de trabalho - 
statement of work). 

23.1.4 O Comprador não terá a obrigação de inspecionar o 
Fornecimento  no momento da entrega dos 
Produtos  ou conclusão dos Serviços . A falha do 
Comprador  em fazer uma reclamação ou reserva 
naquele momento não será considerada um aceite 
do Fornecimento  e não deverá, sob nenhuma 
condição, ser considerada uma renúncia do 
Comprador  a seu direito de fazer uma reclamação 
no futuro. 

23.1.5 O pagamento por Fornecimento  em 
desconformidade não constituirá um aceite do 
Fornecimento , nem deverá limitar ou prejudicar o 
direito do Comprador  para buscar qualquer 
remediação judicial ou equitativa a qualquer tempo. 
O Pagamento tampouco liberará o Fornecedor  de 
qualquer responsabilidade por defeitos não 
revelados, ocultos ou de outra forma não detectados. 

23.1.6 Não obstante o aceite do Fornecimento pelo 
Comprador , este se reserva o direito de to reclamar 
que o Fornecimento  não está em conformidade 
caso o Comprador  mais tarde descubra um defeito 
ou outra não-conformidade no Fornecimento . 

23.1.7 O aceite pelo Comprador de qualquer estudo, 
design, desenho, material, processo, especificações 
ou Amostra Inicial (IS) não isenta o Fornecedor  de 
responsabilidade por defeito, dano ou prejuízo, e não 
implica aceite do Fornecimento  entregue e/ou a ser 
entregue. 

23.2 Fornecimento em Desconformidade 

23.2.1 O Comprador  se reserva o direito de rejeitar o 
Fornecimento  em qualquer dos seguintes casos: 

� descumprimento ou desconformidade do 
Fornecimento  com o Contrato ; 

� quantidades incompletas ou excessivas ; 

� questões de qualidade ; ou 

� falha em observar prazos de entrega ou de 
conclusão. 

23.2.2 Mediante a rejeição do Fornecimento , o 
Comprador poderá exercer todos ou quaisquer dos 
seguintes remédios, sem prejuízo de quaisquer 
outros direitos legais ou sob o Contrato : 

� requerer do Fornecedor  a substituição em 
tempo dos Suprimentos  em desconformidade 
por Suprimentos em conformidade ; 

� adquirir Suprimentos  de um terceiro à escolha 
do Comprador  ; 

� suspender qualquer pagamento devido ao 
Fornecedor  ; 

� requerer uma devolução de qualquer 
pagamento integral ou em parte anteriormente 
feito pelo Fornecimento , conforme o caso ; e 

� cobrar do Fornecedor  quaisquer custos ou 
despesas incorridos pelo Comprador  como 
resultado da desconformidade (incluindo, sem 
limitação, custos de inspeção, separação, teste, 
armazenagem, ou retrabalho) e uma taxa pelos 
custos administrativos associados com a 
desconformidade.   

23.2.3 O Comprador  manterá Suprimentos  em 
desconformidade para descarte de acordo com as 
instruções razoáveis do Fornecedor  e às custas e 
risco deste. A falha do Fornecedor  em fornecer 
instruções por escrito, dentro de 4 (quatro) dias úteis 
após o aviso de desconformidade, ou tal período 
mais breve como possa ser comercialmente razoável 
sob as circunstâncias, dará ao Comprador , à opção 
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deste, o direito de cobrar do Fornecedor  pela 
armazenagem e manuseio, ou de descartar os bens 
sem imputação de responsabilidade ao Fornecedor  
(incluindo a destruição dos mesmos ou sua 
devolução ao Fornecedor ). 

2244  HHOONNOORRAARRIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

24.1 Caso o Fornecimento  seja entregue tardiamente ou 
no caso de desconformidade do Fornecimento , os 
honorários administrativos estabelecidos no Guia de 
Gerenciamento do Fornecedor  tornar-se-ão 
imediatamente devidos, na medida em que direitos 
tornem-se devidos e ao Comprador , 
independentemente de qualquer notificação. 

24.2 Os honorários administrativos estabelecidos no Guia 
de Gerenciamento do Fornecedor  e de outra forma 
no Contrato  não deverão constituir uma 
compensação pela perda ou dano a que estejam 
relacionados, mas uma estimativa razoável dos 
custos administrativos do Comprador  associados 
com a entrega tardia ou desconformidade do 
Fornecimento .  Eles não afetarão os direitos do 
Comprador  de reclamar danos de acordo com o 
Artigo 26 "Responsabilidade" e/ou de rescindir o 
Contrato no todo ou em parte de acordo com as 
disposições do Artigo 33 "Rescisão”. 

2255  PPRREEÇÇOO,,  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  FFAATTUURRAAMMEENNTTOO  EE  DDEE  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  

25.1 Disposições gerais 
25.1.1 O Fornecedor reconhece ter recebido toda a 

informação necessária para a determinação do 
preço. A menos que de outra forma estabelecido no 
Contrato , os preços serão firmes e não sujeitos a 
revisão. Nenhum aumento de preço será eficaz sem 
o consentimento prévio de ambas as Partes .   

25.1.2 Preços serão considerados  DDP de acordo com o 
Artigo 21.1 "Delivery terms", e considerados como 
compensação ao Fornecedor por todas as suas 
despesas, custos, encargos (incluindo contenção de 
qualidade) e obrigações de qualquer natureza sob o 
Contrato . 

25.2 Impostos e taxas 

Preços são líquidos de quaisquer impostos e taxas 
de importação aplicáveis. Impostos serão 
adicionados pelo Fornecedor  às suas faturas de 
acordo com todas as leis aplicáveis. 

25.3 Faturamento 

A fatura deverá cumprir com todas as obrigações 
legais e regulatórias. Ademais, ela deverá incluir 
todos os detalhes que permitam a identificação e 
controle do Fornecimento . A fatura deverá ser 
enviada em 2 (duas) vias ao endereço de 
faturamento especificado na Ordem de Compra , e 
não deverá ser incluída na entrega. O Comprador  
se reserva o direito de devolver sem pagamento 
quaisquer faturas submetidas incorretamente. 

25.4 Factoring 
Caso o Fornecedor  faça uso de factoring para o 
gerenciamento de suas faturas, o Fornecedor  
deverá ceder seus débitos para uma única empresa 
de factoring para todos os Contratos . Caso o 
Fornecedor  ceda tais débitos para várias empresas 
de factoring, o Comprador  não será 
responsabilizado por quaisquer pagamentos 
atrasados ou erros de pagamento causados por tal 
situação, e o Fornecedor  deverá indenizar e manter 
o Comprador  indene de quaisquer custos ou danos 
dali resultantes. Em nenhum caso este Artigo deverá 
ser interpretado como aceite do factoring pelo 
Comprador  e da cessão pelo Fornecedor  dos 
débitos devidos pelo Comprador , ou como uma 
renúncia de quaisquer dos direitos do Comprador  
sob os Contratos . 

25.5 Condições de pagamento 
Os Suprimentos  serão pagos de acordo com os 
termos de pagamento e pelos meios de pagamento 
estabelecidos na Ordem de Compra , desde que os 
Suprimentos  sejam reconhecidos como em total 
cumprimento com o Contrato . 

25.6 Pagamentos atrasados 

25.6.1 Honorários atrasados, conforme o caso, estarão 
sujeitos a multa de 2% (dois por cento) sobre o 
montante total devido, acrescidos de juros de 1% 
(um por cento) ao mês corrigidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC). Tal taxa de juros será 
aplicada pro-rata temporis aos montantes em atraso, 
sem capitalização. 

25.6.2 O pagamento de tais honorários em atraso será 
considerado compensação integral ao Fornecedor  
por quaisquer danos relacionados a pagamentos em 
atraso e o Fornecedor  não terá direito a qualquer 
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reclamação adicional por danos ou qualquer outra 
compensação. 

25.7 Compensação 

Além de qualquer direito de compensação ou 
indenização previstos em lei, o Comprador se 
reserva o direito de compensar quaisquer montantes 
devidos pelo Fornecedor  ou qualquer de suas 
Empresas Afiliadas  ao Comprador ou qualquer de 
suas Empresas Afiliadas  por qualquer razão contra 
qualquer montante devido pelo Comprador  ou 
qualquer de suas Empresas Afiliadas  ao 
Fornecedor ou qualquer de suas Empresas 
Afiliadas  com relação ao Contrato ou não.  

2266  GGAARRAANNTTIIAA  

26.1 Escopo 
26.1.1 O Fornecedor , como um especialista em sua área, 

declara, garante e se obriga perante o Comprador  
que o Fornecimento  deverá: 

� cumprir com todas as leis aplicáveis tal como 
definido no Artigo 12 "Cumprimento das leis" ; 

� cumprir com as especificações acordadas (i.e. 
desenhos e todas as outras documentações que 
definam o Fornecimento  e suas características 
de design) e avançadas ; 

� com relação às especificações não 
explicitamente previstas no Contrato , estar em 
conformidade com as amostras iniciais (IS) 
aprovadas pelo Comprador ; 

� ser comercializáveis e adequadas para os fins a 
que Fornecimento  se destinar, e tão seguro 
quanto possa razoavelmente ser esperado ; 

� estar livre de qualquer defeito, aparente ou 
oculto (na medida em que o Fornecimento  for 
desenhado pelo Fornecedor ), de design, 
produção e operação ; e 

� estar livre de quaisquer gravames, direitos e 
privilégios de qualquer terceiro. 

26.1.2 O prazo da garantia deverá perdurar pelo período 
previsto na Ordem de Compra  ou pelas condições 
particulares estabelecidas pelo Comprador . Caso 
nenhum de tais períodos seja estabelecido, o prazo 
da garantia deverá perdurar: 

(i) pelo prazo de garantia oferecido pelo 
Comprador  a seus clientes para os produtos 
aos quais o Fornecimento  seja incorporado ; 

(ii) caso o Fornecimento  não seja destinado a ser 
incorporado em produtos do cliente do 
Comprador  mas sim dedicado a um veículo 
especial (tal como meios de montagem), pela 
vida útil do veículo ; ou 

(iii) em qualquer outro caso que não os descritos 
nos parágrafos (i) e (ii) acima, por um prazo de, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro meses) contados 
do aceite do Fornecimento  de acordo com o 
Artigo 23.1 "Aceite do Fornecimento ". 

26.1.3 Em caso de uma prorrogação da garantia contratual 
dada pelo Comprador  ao seu cliente, o Comprador  
poderá, a qualquer tempo, exigir a prorrogação 
correspondente do Fornecedor . 

26.1.4 Esta garantia será adicional a quaisquer garantias 
implícitas ou estabelecidas em lei ou qualquer outra 
garantia comercial que possa ser fornecida pelo 
Fornecedor  ao Comprador . 

26.2 Não-conformidade 
26.2.1 Caso os Suprimentos  estejam em desconformidade 

com a garantia supra-mencionada, o Fornecedor 
deverá, quando da solicitação e à opção exclusiva 
do Comprador , prontamente consertar ou substituir 
o Produto , ou prontamente corrigir ou realizar 
novamente os Serviços , sem custo ou prejuízo ao 
direito do Comprador  de rescindir o Contrato de 
acordo com o Artigo Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.  “Rescisão” ou com qualquer potencial 
reclamação por danos. 

26.2.2 O prazo da garantia será prorrogado pelo prazo em 
que perdurar a indisponibilidade do Fornecimento  
em desconformidade. Caso o Fornecimento  sob 
garantia seja consertado ou substituído, uma nova 
garantia entrará em vigor, por um prazo igual ao da 
garantia inicial. 

2277  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  

27.1 O Fornecedor  é responsável por todos os danos, 
prejuízos, custos e despesas diretos, indiretos, 
incidentais ou consequenciais incorridos pelo 
Comprador  ou por qualquer terceiro como resultado 
do Fornecimento  e/ou falha do Fornecedor  em 
cumprir o Contrato  (tal como falha em entregar um 
Fornecimento em conformidade e sem defeitos ou 
to cumprir com as exigências de envio e entrega sob 
o Contrato ), mesmo que o Fornecedor  tenha 
remediado a falha.  

27.2 O Fornecedor  concorda em indenizar, defender e 
manter indene o Comprador , suas Empresas 
Afiliadas , clientes (ambos diretos e indiretos, 
incluindo produtores de veículos nos quais os 
Produtos  sejam incorporados), revendedores e 
usuários dos produtos vendidos pelo Comprador  
(ou os produtos em que eles sejam incorporados) e 
todos os seus respectivos representantes, 
sucessores e cessionários, e cada um de seus 
acionistas, diretores, gerentes, empregadores e 
representantes, mediante solicitação, de e contra 
todas e quaisquer danos, perdas, custos e despesas 
estabelecidos no Artigo 27.1 acima. Isso inclui mas 
não limita-se à compensação do Comprador  por: 

� quaisquer montantes cobrados do Comprador  
pelo(s) cliente(s) do Comprador  ; 

� todos os custos de retenção, classificação, 
reparo, substituição, remediação, cobertura, ou 
quaisquer outros custos incorridos pelo 
Comprador , no montante razoavelmente 
determinado pelo Comprador ; 

� todos os custos relacionados à parada de 
produção nos estabelecimentos de produção do 
Comprador  ou seu cliente ; e 

� todos os custos com qualquer campanha de 
recall, ação de reparo corretivo, ou outra ação 
voluntária ou involuntária da qual o Comprador  
ou seu cliente participe com relação à inclusão 
de Produtos  em bens vendidos pelo 
Comprador . 

27.3 O Fornecedor , como um especialista em sua área, 
terá total responsabilidade por suas decisões 
técnicas, independentemente do nível de assistência 
dada pelo Comprador na execução do Contrato . 

27.4 Mediante solicitação do Comprador , o Fornecedor 
deverá participar, às suas próprias custas, de 
qualquer Auditoria ou procedimento de teste 
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relacionado aos Suprimentos  iniciados pelo 
Comprador ou seu cliente. 

2288  SSEEGGUURROO  

28.1 O Fornecedor  concorda em obter e manter às suas 
custas e expensas, durante todo o prazo do 
Contrato , apólices de seguro de propriedade, 
responsabilidade de produto e de responsabilidade 
comercial em geral, de uma companhia de seguros 
financeiramente sólida e de boa reputação, que 
cubra adequadamente a responsabilidade do 
Fornecedor  sob o Contrato . A apólice de seguro do 
Fornecedor  deverá incluir uma cláusula relativa a 
custos de campanhas de recall e despesas 
incorridas pelo Comprador ou por seu cliente. 

28.2 O Comprador  terá o direito de exigir certos 
montantes e limites de cobertura de seguro a serem 
obtidos pelo Fornecedor para o benefício do 
Comprador , e tal cobertura de segura não deverá 
ser aplicada ou interpretada como uma limitação à 
responsabilidade do Fornecedor . 

28.3 De qualquer modo, o Fornecedor  deverá obter 
seguro contra danos pessoais e danos a propriedade  
enquanto estiver operando no estabelecimento do 
Comprador  em montantes razoavelmente 
estimados para cobrir potenciais prejuízos, mas em 
montante não inferior a R$5.000.000,00 por 
ocorrência. O Comprador  deverá ser apontado 
como um segurado adicional e recipiente de perdas 
em tais políticas. 

28.4 Antes de iniciar a execução do Contrato  e 
subseqüentemente de tempos em tempos mediante 
o primeiro pedido do Comprador , o Fornecedor  
deverá fornecer ao Comprador  os seguintes 
documentos evidenciando o cumprimento deste 
Artigo 27: 

� certificados de seguro indicando que os 
requisitos acima foram cumpridos e certificando 
a existência, capital, garantias, prazo e datas de 
renovação da apólice ou apólices de seguro ; ou 

� copias autenticadas da apólice ou apólices de 
seguro e comprovante de pagamento dos 
prêmios. 

28.5 O Fornecedor  deverá informar ao Comprador 
imediatamente a rescisão ou alteração da cobertura 
de seguro por qualquer razão. Caso tal rescisão ou 
alteração tenha probabilidade de afetar a habilidade 
do Fornecedor  de pagar danos compensatórios 
conforme exigido pelo Artigo 26 “Responsabilidade”, 
o Comprador terá o direito de rescindir o Contrato 
em todo ou em parte de acordo com as disposições 
do Artigo 34.2 “Rescisão por inadimplemento”. 

2299  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  

29.1 A menos que de outra forma especificado no 
Contrato , a propriedade do Fornecimento  é 
transferida na data do aceite da Ordem de Compra 
pelo Fornecedor . 

29.2 O Fornecedor  concorda em claramente marcar e 
segregar, pelo Comprador e em nome deste, o 
Fornecimento  à medida em que ele for fabricado. O 
Fornecimento  não deverá ser misturado com o 
estoque próprio do Fornecedor ou outros 
suprimentos a serem entregues para outros clientes. 

29.3 O Fornecedor  reconhece que o Comprador  é o 
proprietário de todas as amostras, modelos, 

protótipos e Ferramental  produzido pelo 
Fornecedor  para a execução deste Contrato . 

29.4 Nenhuma cláusula de reserva de propriedade 
proposta pelo Fornecedor  terá efeito contra o 
Comprador . O Fornecedor  deverá assegurar que 
nenhuma cláusula de reserva de propriedade será 
afirmada por seus sub-contratados para qualquer 
elemento entregue por eles e que seja parte dos 
Suprimentos . 

29.5 Nem o Fornecedor nem seus sub-contratados 
deverão estabelecer, aperfeiçoar, ou buscar a 
execução de quaisquer direitos de gravame sobre o 
Fornecimento , quer legais ou de outra natureza. 

3300  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  RRIISSCCOOSS  

A transferência de riscos deverá ocorrer mediante a 
entrega do Fornecimento  de acordo com o Incoterm 
referenciado no Artigo 21.1 "Termos de entrega". 

3311  DDIIRREEIITTOOSS  DDEE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  

31.1 Resultados 
31.1.1 Os Resultados  serão de propriedade exclusiva do 

Comprador .  

31.1.2 Desta forma, o Fornecedor  deverá transferir 
exclusivamente ao Comprador  a propriedade dos 
Resultados , de maneira irrevogável e por todo o 
prazo da proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, em todo o mundo, sem limitações de 
escopo ou finalidade. Tal transferência ocorrerá 
progressivamente, conforme os Resultados forem 
obtidos. 

31.1.3 O preço do Fornecimento  inclui a remuneração do 
Fornecedor  por tal transferência de propriedade. 

31.2 Direitos pré-existentes 

31.2.1 Na medida necessária para a utilização dos 
Resultados  pelo Comprador , o Fornecedor deverá 
outorgar uma licença mundial não exclusiva, 
integralmente paga e irrevogável de seus Direitos 
Pré-Existentes . 

31.2.2 Tal licença deverá incluir o direito de usar, 
representar, reproduzir, adaptar e alterar os Direitos 
Pré-Existentes , bem como o direito de sub-licenciar 
a terceiros e/ou to transferir ou ceder tal licença. 

31.2.3 O preço do Fornecimento  inclui a remuneração do 
Fornecedor  pela outorga de tal licença. 

31.3 Infrações 
31.3.1 O Fornecedor  se compromete a não usar, for 

durante a execução do Contrato , direitos de 
propriedade intelectual de qualquer terceiro sem o 
expresso consentimento prévio e por escrito de tal 
terceiro e a revelação de tal uso e consentimento ao 
Comprador .  Todos os royalties ou honorários 
baseados no uso de tais direitos de propriedade 
intelectual de terceiros serão custeados 
exclusivamente pelo Fornecedor . 

31.3.2 O Fornecedor  concorda em indenizar, defender e 
manter o Comprador  indene de quaisquer 
reclamações, ações, perdas, danos e custas 
derivadas de infrações, concorrência desleal ou 
reclamações similares, quer constatadas ou 
alegadas, relacionadas ao uso (a) pelo Fornecedor  
de quaisquer direitos de propriedade intelectual de 
terceiros para a execução do Contrato  e/ou (b) do 
Fornecimento e/ou Resultados  pelo Comprador  
seus clientes ou fornecedores. 
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31.3.3 Caso o Comprador ou seus clientes ou 
fornecedores sejam obrigados a cessar o uso de 
toda ou parte do Fornecimento  e/ou dos 
Resultados , então sem prejuízo de qualquer outra 
reclamação ou direito que o Comprador  possa ter 
sob o Contrato  ou em virtude de lei, o Fornecedor 
se compromete a imediatamente implementar uma 
das seguintes soluções, às suas próprias custas e à 
escolha do Comprador : 

� obter, para o Comprador  seus clientes e 
fornecedores, o direito de continuar a utilizar o 
Fornecimento  e/ou os Resultados  sem 
restrições e sem custos adicionais; ou 

� substituir ou alterar o Fornecimento  e/ou os 
Resultados  de maneira que ele não esteja mais 
irregular mas mantenha-se inteiramente de 
acordo com os requisitos do Contrato . 

3322  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADDEE  

32.1 As Partes  se comprometem a manter estrita 
confidencialidade e sigilo sobre todas as 
informações (incluindo, mas não limitando-se a 
informações de negócio, financeiras ou técnicas), 
pertencentes a ou mantidas por uma das Partes  e 
revelada à outra Parte , ou às quais esta tenha 
acesso, com relação ao Contrato . Tais informações 
confidenciais não deverão ser utilizadas para 
qualquer outro propósito que não a execução do 
Contrato . 

32.2 No entanto, uma informação não deverá ser 
considerada confidencial caso tal informação: 

� já seja do conhecimento da Parte  recipiente ou 
tenha sido desenvolvida pela Parte  recipiente, 
independentemente de seu acesso a 
informação; 

� tenha sido legalmente obtida pela Parte  
recipiente de um terceiro não sujeito a 
obrigações de confidencialidade com a Parte  
reveladora; ou 

� já seja ou venha a ser de conhecimento público 
sem culpa da Parte recipiente. 

32.3 A Parte  não será responsável pela revelação de 
informações confidenciais onde tal Parte  estiver sob 
uma obrigação legal ou regulatória de fazer tal 
revelação (incluindo, mas não limitando-se a se tal 
revelação tiver sido realizada por um juiz ou 
autoridades tributárias competentes), mas limitando-
se na medida de tal obrigação legal ou regulatória. 

32.4 Exceto tal como previsto em contrário no Artigo 31 
"Direitos de propriedade intelectual" acima, a Parte  
recipiente se compromete a não reclamar quaisquer 
direitos de propriedade intelectual baseados em 
informações confidenciais. 

32.5 As Partes  se comprometem a cumprir com estas 
obrigações de confidencialidade e não-revelação, e 
deverão assegurar-se de que seus empregados e 
representantes façam o mesmo, por todo o prazo de 
duração do Contrato  e durante um período adicional 
de 5 (cinco) anos após a expiração ou rescisão do 
Contrato . 

3333  PPRRAAZZOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

33.1 O Contrato  entrará em vigor na data especificada no 
Contrato  ou, caso nenhuma data esteja 
especificada, quando a Ordem de Compra  for 

aceita pelo Fornecedor  de acordo com o Artigo 4 
"Ordem de Compras ". 

33.2 Para Pedidos Fechados , o Contrato  deverá 
permanecer em vigor até a data especificada no 
Contrato  ou a data de aceite do Fornecimento , de 
acordo com o Artigo 23.1 "Aceite do Fornecimento ", 
dependendo do caso. Pedido Gerais  são concluídos 
por um prazo indeterminado. Em qualquer caso, o 
Contrato  poderá ser rescindido ou cancelado de 
acordo com as disposições do Artigo 33 "Rescisão" 
abaixo. 

3344  RREESSCCIISSÃÃOO  

34.1 Rescisão por conveniência 

34.1.1 O Comprador  terá o direito de rescindir o Contrato  
no todo ou em parte, sem qualquer tipo de 
penalidade para com o Fornecedor  ou pagamento 
de qualquer compensação, por qualquer razão, 
mediante aviso prévio por escrito de 1 (um) mes ao 
Fornecedor , sob qualquer forma que razoavelmente 
se espere chegar ao Fornecedor . A rescisão será 
eficaz na data mencionada na notificação de 
rescisão. 

34.1.2 Caso o Comprador  rescinda um Pedido Fechado  
por conveniência, então a única obrigação do  
Comprador  para com o Fornecedor  será pagar 
pelo Fornecimento  que seja posteriormente 
entregue e aceito pelo Comprador . 

34.2 Rescisão por inadimplemento  
Caso uma das Partes  deixar de executar o Contrato  
em conformidade com os seus termos, a outra Parte  
terá a faculdade de rescindir o Contrato , através de 
carta registrada com aviso de recepção, sem 
incorrer em nenhuma responsabilidade de qualquer 
natureza que seja, relativamente à Parte  faltosa e 
sem ficar obrigada a pagar qualquer indenização, se 
a Parte  faltosa não remediar a referida 
inobservância dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da data de recepção de uma intimação 
enviada por carta registrada com aviso de recepção. 
A rescisão entrará em vigor na data mencionada no 
aviso prévio de rescisão. 

34.3 Rescisão por insolvência 
O Comprador terá o direito de rescindir o Contrato , 
no todo ou em parte, sem qualquer tipo de 
penalidade para com o Fornecedor  ou pagamento 
de qualquer compensação, mediante aviso por 
escrito sob qualquer forma que razoavelmente se 
espere chegar ao Fornecedor , caso qualquer das 
situações abaixo (ou situação similar) venha a 
ocorrer: 

(i) insolvência do Fornecedor  ; 

(ii) pedido voluntária de falência pelo Fornecedor  ; 

(iii) pedido involuntária de falência contra o 
Fornecedor  ; 

(iv) indicação de um recebedor ou trustee para o 
Fornecedor  ; 

(v) execução de uma cessão em benefício de 
credores do Fornecedor  ; ou 

(vi) o Fornecedor  necessite de liberalidades de seu 
credor, do Comprador , ou outros clientes 
financeiros ou não, de modo a poder cumprir 
suas obrigações sob o Contrato . 

A rescisão será eficaz na data mencionada na 
notificação de rescisão. 
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34.4 Generalidades 

As disposições acima são adicionais a quaisquer 
outros direitos do Comprador  de cancelar ou 
rescindir o Contrato  de acordo com os Artigos 9.3, 
36.5 e 37.5. 

3355  EEFFEEIITTOOSS  DDAA  RREESSCCIISSÃÃOO  OOUU  EEXXPPIIRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  

35.1 Após a rescisão ou expiração do Contrato  por 
qualquer razão, o termos do Contrato  que, por sua 
natureza, devam sobreviver à rescisão, 
permanecerão em pleno vigor e efeito. 

35.2 Mediante a rescisão ou expiração do Contrato  por 
qualquer razão, o Fornecedor deverá prontamente 
entregar ao Comprador : 

� o Ferramental , de acordo com o Artigo 18.5 
"Devolução" ;  

� mediante pedido do Comprador , estoques de 
matéria prima e peças (a seu preço de compra), 
produtos inacabados (a seu preço de custo) 
e/ou Produtos  acabados (ao preço estabelecido 
no Contrato ) ; e 

� todos os Resultados , modelos, protótipos e 
quaisquer outros itens de propriedade do 
Comprador  sob o Contrato . 

3366  FFOORRÇÇAA  MMAAIIOORR  

36.1 Qualquer atraso ou falha de qualquer Parte  em 
cumprir suas obrigações será relevado se e na 
medida em que a Parte  não tenha condições de 
cumprimento, especificamente devido a um evento 
ou ocorrência fora de seu controle razoável e sem 
que concorra com culpa ou negligência, tal como: 
força maior; restrições, proibições, prioridades ou 
alocações impostas ou ações tomadas por uma 
autoridade governamental; embargos; fogo; 
explosões; desastres naturais; tumultos; guerras; 
sabotagem; inabilidade para obter energia; ou 
ordens ou liminares judiciais. 

36.2 A alteração no custo ou disponibilidade de materiais, 
componentes ou serviços baseada em condições de 
mercado, atos de fornecedores, interrupções 
trabalhistas (tais como lockouts, greves e 
desacelerações) ou disputas contratuais não 
liberarão o cumprimento por parte do Fornecedor , e 
o Fornecedor  assume tais riscos.  

36.3 Assim que possível após a ocorrência, a Parte  
afetada pelo evento de força maior fornecerá 
notificação escrita descrevendo tal evento e 
assegurando à outra Parte  sobre a duração 
antecipada do atraso ou descumprimento e horário 
em que o atraso ou descumprimento será sanado. 

36.4 Durante o atraso ou descumprimento pelo 
Fornecedor , o Comprador  poderá, à sua opção e 
custos do Fornecedor : 

(i) adquirir Suprimentos  de outras fontes e reduzir 
cronogramas para o Fornecedor  pelas mesmas 
quantidades, sem penalidade de qualquer 
natureza para com o Fornecedor  ou pagamento 
de qualquer compensação ; 

(ii) requerer que o Fornecedor  entregue ao 
Comprador , às custas deste, todos os produtos 
acabados, produtos inacabados e peças e 
materiais produzidos ou adquiridos para uso sob 
o Contrato  ; ou 

(iii) fazer com que o Fornecedor  forneça 
Suprimentos  de outras fontes em quantidades e 
tempo solicitados pelo Comprador , ao preço 
estabelecido no Contrato . 

36.5 Se exigido pelo Comprador , o Fornecedor  deverá, 
dentro de 10 (dez) dias corridos contados do pedido 
do Comprador , fornecer garantias adequadas de 
que o atraso não excederá 30 (trinta) dias corridos. 
Caso o atraso perdure por mais que 30 (trinta) dias 
corridos ou o Fornecedor  não forneça garantias 
adequadas de que o atraso cessará dentro de 30 
(trinta) dias corridos, o Comprador  poderá rescindir 
o Contrato  no todo ou em parte, sem qualquer 
penalidade de qualquer natureza para com o 
Fornecedor  ou pagamento de qualquer 
compensação, mediante aviso prévio sob qualquer 
forma que razoavelmente se espere chegar ao 
Fornecedor . A rescisão será eficaz na data 
mencionada no aviso de rescisão. 

3377  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  ––  CCEESSSSÃÃOO––  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  

37.1 O Fornecedor  não deverá sub-contratar, no todo ou 
em parte, a execução do Contrato  a qualquer 
terceiro sem o consentimento prévio e por escrito do 
Comprador . Mesmo se tal consentimento for dado, 
o Fornecedor  será o único responsável pela 
completa execução do Contrato  de acordo com 
seus termos, e deverá fazer com que seus sub-
contratados cumpram com o Contrato . 

37.2 Caso o sub-contratado ou transportador do 
Fornecedor  mova uma ação legal diretamente 
contra o Comprador  ou suas Empresas Afiliadas  
por pagamento de serviços prestados como parte do 
Contrato , o Comprador  expressamente se reserva 
o direito de deduzir os montantes reclamados por tal 
sub-contratado ou transportador contra quaisquer 
montantes devidos pelo Fornecedor  ou suas 
Empresas Afiliadas  sob o Contrato , de acordo com 
o Artigo 24.7 "Compensação" acima. 

37.3 O Fornecedor  não deverá transferir ou ceder seus 
direitos e obrigações sob o Contrato  no todo ou em 
parte por qualquer razão, sem o consentimento 
prévio e por escrito do Comprador . 

37.4 O Comprador  poderá transferir ou ceder seus 
direitos e obrigações sob o Contrato  no todo ou em 
parte Contrato  a qualquer de suas Empresas 
Afiliadas  ou para um terceiro que adquira todo ou 
parte do negócio do Comprador  (após uma fusão, 
cisão, transferência de ativos ou por quaisquer 
outros meios). 

37.5 O Fornecedor  deverá imediatamente notificar o 
Comprador  em caso de alteração de controle, o que 
significa a ocorrência de um dos seguintes eventos: 

� acionista(s) detentor(es) de mais de 50% 
(cinqüenta por cento) do capital votante do 
Fornecedor  à data em que o Contrato  entra 
em vigor subseqüentemente detém menos do 
que 50% (cinqüenta por cento) do capital 
votante ; 

� acionista(s) detentor(es) do controle de voto no 
Conselho de Administração (ou qualquer órgão 
similar) do Fornecedor  data em que o Contrato  
entra em vigor Contrato  subseqüentemente não 
detém o controle de voto no Conselho de 
Administração (ou qualquer órgão similar) do 
Fornecedor  ; 
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� a contratação, pelo Fornecedor , para uma 
reorganização societária de fusão ou 
consolidação através da qual o(s) acionista(s) 
do Fornecedor  que detém mais de 50% 
(cinqüenta por cento) do capital votante do 
Fornecedor  ou que tenha(m) o controle de voto 
no Conselho de Administração (ou qualquer 
órgão similar) do Fornecedor  à data em que o 
Contrato  entra em vigor, subseqüentemente 
detém menos que 50% (cinqüenta por cento) do 
capital votante ou não detém o controle de voto 
no Conselho de Administração (ou órgão 
similar) da entidade resultante de tal fusão ou 
consolidação ; ou 

� a venda, pelo Fornecedor , de uma parte 
substancial de seus ativos utilizados para a 
execução do Contrato . 

Em caso de tal alteração de controle, o Comprador  
terá o direito de rescindir o Contrato  no todo ou em 
parte, sem penalidade de qualquer natureza para 
com o Fornecedor  ou pagamento de qualquer 
compensação, mediante aviso prévio sob qualquer 
forma que razoavelmente se espere chegar ao 
Fornecedor . A rescisão será eficaz na data 
mencionada no aviso de rescisão. 

3388  JJUURRIISSDDIIÇÇÃÃOO  ––  LLEEII  AAPPLLIICCAAVVEELL  

38.1 O Contrato  será regido pelas leis da República 
Federativa do Brasil, exceto por princípios de 
conflitos de lei. As Partes  expressamente renunciam 
à aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos Internacionais para a Venda de Produtos 
concluída em Viena em 11 de abril d 1980, conforme 
a mesma seja alterada ou consolidada de tempos 
em tempos. 

38.2 Quaisquer reclamações ou disputas advindas do ou 
relacionadas ao Contrato  ou a uma violação do 
Contrato  serão resolvidas nos tribunais da Comarca 
de São Paulo, Estado de São Paulo, mesmo no caso 
de haver múltiplos reclamantes. 

3399  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

39.1 Acordo integral 

O Contrato  constitui o acordo integral entre as 
Partes  com respeito ao assunto tratado no 
Contrato , e substitui todos as declarações e 
entendimentos verbais e escritos anteriores.  
Qualquer alteração ou variação do Contrato  será 
vinculante entre as Partes  apenas se foram parte de 
um contrato subseqüente assinado entre os 
representantes devidamente autorizados das 
Partes . 

39.2 Independência das Partes 
O Contrato  foi concluído entre Partes  
independentes e nenhuma de suas disposições 
deverá ser interpretada como outorgando a qualquer 
das Partes  o direito ou mandato para agir em nome 
da outra Parte  nem de forma a implicar qualquer 
associação, parceria ou sociedade entre as 
mesmas. 

39.3 Independência 
Caso qualquer dos termos do Contrato  seja 
considerado inválido ou inexeqüível sob qualquer 
diploma legal ou outro princípio legal, tal(is) termo(s)  
serão considerados alterados ou excluídos, 
conforme o caso, mas apenas na medida do 

necessário para cumprir com tal diploma legal, 
relação ou regra, e as disposições remanescentes 
do Contrato  permanecerão em pleno vigor. Em tal 
caso, as Partes  se comprometem a renegociar tal 
termo inválido ou inexeqüível de maneira a inserir 
cláusulas válidas e exeqüíveis o mais próximo 
possível da intenção das Partes . 

39.4 Nenhuma renúncia implícita 
A não exigência por qualquer Parte  a qualquer 
tempo do cumprimento pela outra Parte  de qualquer 
disposição do Contrato  não será considerada uma 
renúncia de qualquer tal disposição ou qualquer 
outra disposição. Qualquer renúncia por qualquer 
Parte  a uma violação de qualquer termo, disposição 
ou condição do Contrato  não constituirá uma 
renúncia de qualquer violação subseqüente do 
mesmo ou qualquer outro termo, disposição ou 
condição do Contrato . 

39.5 Remediações 
As remediações descritas no Contrato  serão 
cumulativas e em adição a quaisquer outras 
remediações previstas em lei ou equidade. 

39.6 Linguagem 
39.6.1 Os GPC são escritos em inglês e em português. 

Ambas versões têm efeito idêntico para os efeitos 
legais, ficando ressalvado entre as Partes  que as 
versões são consistentes em todos os seus aspectos 
relevantes. 

39.6.2 Em caso de dificuldades na interpretação do GPC 
entre a versão em inglês e a versão em português, a 
versão em inglês deverá prevalecer entre as Partes . 

 


