
TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA 
 

ACEITAÇÃO DO CONTRATO 
O Vendedor é vinculado por este Pedido de Compra e seus 
termos e condições. Se o Vendedor não rejeitar este Pedido de 
Compra dentro de 5 (cinco) dias após o recebimento do Pedido 
de Compra, ou se o Vendedor entregar algum dos itens 
pedidos ou executar os serviços solicitados aqui, o Vendedor 
será considerado como tendo aceitado este Pedido de 
Compra. Nenhum outro termo será aplicado ao fornecimento 
de produtos ou serviços pelo Fornecedor, exceto conforme 
acordado por escrito entre as partes; nesse caso, o contrato 
por escrito prevalecerá. Os termos pré-impressos do vendedor 
listados em uma fatura ou outro documento são rejeitados pelo 
Comprador. Todas as especificações, desenhos e dados 
enviados ao Vendedor com este Pedido de Compra são 
incorporados a este documento e fazem parte dele 
(coletivamente, o "Contrato"). Todas as referências a 
documentos na seção Conducting Business (Como conduzir os 
negócios) do site da Kohler estão disponíveis em 
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-
business/ e são incorporadas para consulta. 

CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR 
Ao aceitar este pedido de compra, o Vendedor concorda em 
cumprir o Código de Conduta do Fornecedor do Comprador, 
encontrado na seção Conducting Business (Como conduzir 
negócios) do site da Kohler.  

CONFIDENCIALIDADE 
O Vendedor tratará todas as informações e materiais de 
propriedade e não públicos fornecidos pelo Comprador como 
informações confidenciais, e não utilizará as informações, 
exceto quando razoavelmente necessário para cumprir suas 
obrigações nos termos do contrato, e não divulgará as 
informações confidenciais a terceiros, exceto conforme 
acordado por escrito pelo Comprador. 

ALTERAÇÕES 
O Comprador reserva-se o direito de, a qualquer momento, 
alterar: (a) Especificações, desenhos e dados incorporados a 
este Contrato quando os itens a serem fornecidos devam ser 
fabricados especificamente para o Comprador; (b) Métodos de 
envio ou embalagem; (c) Local de entrega; e (d) Prazo de 
entrega. Quaisquer alterações a estes termos do Contrato 
serão refletidas em um pedido de troca emitido para o 
Vendedor, aplicando-se os termos aqui listados. As alterações 
iniciadas pelo vendedor, incluindo uma alteração 
subcontratual, deverão usar o formulário de Solicitação de 
Troca de Fornecedor, encontrado na seção Conducting 
Business (Como conduzir negócios) do site da Kohler. 

ENVIO 
Exceto quando indicado de outra forma na frente deste Pedido 
de Compra, o Vendedor enviará os produtos para as 
instalações do Comprador, FCA (Incoterms 2010). Os envios 
cumprirão as diretrizes de embalagem do Comprador, e todos 
os produtos de madeira cumprirão os regulamentos da ISPM 
15. Envios feitos C.O.D. sem o consentimento por escrito do 
Comprador não serão aceitos e ficarão a cargo do Vendedor.  
Os envios obedecerão as guias de roteamento de frete do 
Comprador ao usar as contas de frete do Comprador. Se a 
política de frete não for seguida adequadamente pelo 
Vendedor, o Comprador se reserva o direito de cobrar do 
Vendedor as despesas de frete. Se o Vendedor não puder 
cumprir o prazo exigido com os modos normais de transporte, 
o Vendedor será responsável por todos os custos associados 
ao frete expresso. 

TÍTULO E RISCO DE PERDA 
Salvo indicação em contrário na frente deste pedido, o título, o 
risco de perda e as despesas de transporte são transferidos 
para o Comprador nas docas do Comprador. O Vendedor 
compromete-se a segurar os produtos até o destino nas 
instalações do Comprador. 

ENTREGA 
O prazo é essencial neste Contrato e, se a entrega de itens ou 

a prestação de serviços não for concluída dentro do prazo 
prometido, o Comprador se reserva o direito, sem 
responsabilidade, além de outros direitos e soluções, de 
rescindir este Contrato mediante aviso ao Vendedor. 
Quaisquer disposições aqui contidas para entrega de produtos 
ou prestação de serviços em parcelas não devem ser 
interpretadas como tornando as obrigações do Vendedor 
separáveis.  

QUALIDADE / PRODUTOS NÃO CONFORMES  
O Vendedor deverá atender a todos os requisitos de qualidade 
do fornecedor. Se não especificado de outra forma, o 
Vendedor deverá cumprir as políticas estabelecidas no Manual 
de Qualidade do Fornecedor Global, disponível na seção 
Conducting Business (Como conduzir negócios) do site da 
Kohler. O Comprador não é obrigado a realizar inspeções em 
nenhum produto recebido, e o Vendedor renuncia a qualquer 
direito de exigir que o Comprador realize essas inspeções. Se 
o Comprador rejeitar qualquer produto como sendo não 
conforme, o Comprador poderá, a seu critério, (a) reduzir as 
quantidades de produtos encomendados pela quantidade de 
produtos não conformes, (b) exigir que o Vendedor substitua 
os produtos não conformes e/ou (c) exercer quaisquer outros 
direitos ou recursos aplicáveis. O Vendedor deverá fornecer 
instruções por escrito dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
após a notificação da rejeição pelo Comprador de produtos 
não conformes de como o Comprador deverá descartar os 
produtos rejeitados. O Vendedor assumirá todo o risco de 
perda com relação a todos os produtos não conformes e 
pagará ou reembolsará imediatamente todos os custos 
incorridos pelo Comprador para devolver, armazenar ou 
descartar quaisquer produtos não conformes. O pagamento do 
Comprador por quaisquer produtos não conformes não 
constituirá aceitação pelo Comprador, nem limitará ou 
prejudicará o direito do Comprador de exercer quaisquer 
direitos ou soluções, nem isentará o Vendedor da 
responsabilidade pelos produtos não conformes. 

GARANTIA 
Ao aceitar este pedido, o Vendedor garante que os produtos e 
serviços a serem fornecidos neste documento estarão em total 
conformidade com os requisitos do Comprador (incluindo, 
entre outros, especificações, desenhos, dados, amostras ou 
declarações de trabalho) e serão de qualidade comercializável 
e adequados ao uso pretendido pelo Comprador. O Vendedor 
garante ainda que os produtos estarão livres de defeitos de 
design, material e mão de obra. O Vendedor concorda que 
esta garantia sobreviverá à aceitação dos itens. As referidas 
garantias deverão ser adicionais a quaisquer garantias 
expressas feitas ao Comprador pelo Vendedor. 

CONFORMIDADE DO PRODUTO 
O Vendedor garantirá que todos os produtos cumpram os 
requisitos de Conformidade do Produto listados na Política 
Ambiental do Produto e Lista de Materiais Restritos 
encontrados na seção Conducting Business (Como conduzir 
negócios) do site da Kohler. 

PREÇO 
O Comprador não será cobrado a preços superiores aos 
estabelecidos neste Pedido de Compra, a menos que 
autorizado por um Aviso de Alteração do Pedido de Compra 
emitido e assinado pelo Comprador. O Vendedor declara que 
o preço cobrado pelos itens ou serviços cobertos por este 
pedido é o preço mais baixo cobrado pelo Vendedor aos 
Compradores de classe semelhante ao Comprador, em 
condições semelhantes às especificadas neste pedido, e que 
os preços estão em conformidade com os regulamentos 
governamentais aplicáveis em efeito no momento da cotação, 
venda ou entrega. 

PAGAMENTO 
As condições gerais de pagamento são de 90 dias a partir do 
recebimento da fatura, salvo indicação em contrário na frente 
deste Pedido de Compra ou quando um período mais curto for 
exigido por lei. O Código do Fornecedor e o Número do Pedido 

de Compra do Comprador devem aparecer em todas as faturas 
para pagamento. O Comprador não pagará pelo frete e pelo 
transporte, a menos que expressamente autorizado por este 
pedido. O Vendedor concorda em fornecer ao Comprador 
cópias do conhecimento de embarque ou recibo expresso que 
comprove as despesas de envio. Entende-se que o período de 
desconto à vista será contado a partir do recebimento dos 
produtos ou da fatura, o que ocorrer mais tarde. Em nenhum 
caso o Comprador é obrigado a efetuar o pagamento antes de 
seu ciclo normal de pagamento.  

RECURSOS DO COMPRADOR 
No caso de o Vendedor violar este Contrato, o Comprador 
poderá: (a) “cobrir” os produtos e recuperar do Vendedor a 
diferença entre o custo da cobertura e o preço do contrato, (b) 
obter desempenho específico do Vendedor, (c) rejeitar os 
produtos e repudiar o contrato, bem como recuperar do 
Vendedor a diferença entre o preço de mercado e o preço do 
contrato; ou (d) aceitar os produtos e compensar ou recuperar 
do Vendedor a diferença entre o valor dos produtos e o preço 
do contrato. Não obstante qualquer coisa em contrário, o acima 
exposto não deve limitar outros direitos e recursos do 
Comprador (incluindo os direitos do Comprador de recuperar 
seus danos incidentais e consequentes do Vendedor). 

IMÓVEL FORNECIDO AO VENDEDOR PELO 
COMPRADOR 
Salvo acordo em contrário por escrito, todas as propriedades 
fornecidas ao Vendedor pelo Comprador, ou pagas 
especificamente pelo Comprador, para uso na execução deste 
Contrato, serão e permanecerão propriedade do Comprador, 
estarão sujeitas à remoção mediante instruções do 
Comprador, deverão ser marcadas ou identificadas de forma a 
mostrar que são propriedades do Comprador, deverão ser 
usadas apenas no atendimento a pedidos do Comprador. O 
Comprador não autoriza qualquer outro uso de ferramentas 
pertencentes ao Comprador para a fabricação de itens para 
terceiros ou o uso de produtos fabricados com as 
especificações do Comprador para terceiros sem autorização 
por escrito do Comprador. O Vendedor concorda em manter 
(incluindo reparar) todas as ferramentas (às custas do 
Vendedor) capazes de produzir (Produtos) pelo tempo que o 
Comprador adquirir esses produtos. 

CUMPRIMENTO DAS LEIS 
Ao aceitar este Pedido de Compra, o Vendedor declara que 
cumpre e continuará a cumprir, durante a execução deste 
Pedido de Compra, as disposições de todas as leis nacionais 
e estrangeiras aplicáveis, incluindo, entre outras, leis 
ambientais, ocupacionais, de saúde e segurança, leis de 
importação e exportação, bem como todas as leis e 
regulamentos que possam resultar em responsabilidade para 
o Comprador por qualquer violação. O Vendedor declara ainda 
que cumprirá todas as leis antissuborno aplicáveis, incluindo, 
entre outras, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos 
EUA e a Lei de Suborno do Reino Unido. O Vendedor declara 
que é um empregador que oferece oportunidades iguais e não 
discrimina com base em status protegidos ou conforme 
proibido por lei, e conforme descrito mais especificamente no 
Código de Conduta do Fornecedor do Comprador. 

RESCISÃO 
O Comprador poderá rescindir este pedido para sua 
conveniência, no todo ou em parte, por aviso escrito ou 
telegráfico a qualquer momento. Se este Pedido de Compra for 
rescindido por conveniência, o Comprador pagará ao 
Vendedor o preço proporcional à porcentagem de trabalho 
concluído antes do cancelamento. 

FORÇA MAIOR 
Atrasos resultantes de causas fora do controle razoável de 
qualquer das uma partes, incluindo, entre outros, atos de Deus, 
atos ou solicitações do governo ou agências governamentais 
em sua capacidade não comercial, tumultos ou comoção civil, 
sabotagem, acidentes, incêndio, inundação, danos devido à 
explosão nas instalações, epidemias, tufões, restrições de 

quarentena ou ausência de meios normais de comunicação ou 
transporte prolongarão o prazo de desempenho por um período 
que não exceda 30 dias corridos acumulados ("Período de Força 
Maior"). Nenhuma das partes será responsável por qualquer perda, 
dano, detenção ou atraso resultante de qualquer uma das causas 
anteriores. O Comprador poderá encerrar este pedido de compra 
por eventos de força maior que continuarem além do Período de 
Força Maior. 

CONTRATANDO INDEPENDENTE 
O Vendedor deverá executar o trabalho necessário para a 
execução deste Contrato com os funcionários e agentes do 
Vendedor, sob o controle do Vendedor. As Cláusulas de 
Contratados no Local do Comprador, disponíveis na seção 
Conducting Business (Como conduzir negócios) da Kohler, 
aplicam-se sempre que quaisquer produtos forem instalados ou 
serviços forem prestados nas propriedades da Kohler. 

SEGURO E RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 
O Vendedor afirma e concorda em defender e isentar o Comprador 
de todas as reclamações: (a) decorrentes da execução dos 
serviços ou do uso pelo Comprador ou por outras pessoas dos 
produtos aqui fornecidos (incluindo danos à propriedade ou 
ferimentos pessoais); e (b) por violações reais ou alegadas de 
qualquer patente estrangeira ou americana resultante do uso ou 
venda dos produtos adquiridos abaixo. O Vendedor deverá manter 
um seguro de responsabilidade geral adequado. Salvo indicação 
em contrário no início deste Pedido de Compra, o Vendedor 
manterá pelo menos US$ 1.000.000 em seguro de 
responsabilidade geral. 

IMPOSTOS 
A menos que a compra esteja sujeita a impostos sobre vendas e/ou 
uso, como indicado na frente deste Pedido de Compra, este preço 
não incluirá impostos sobre vendas, uso, impostos especiais de 
consumo ou impostos estaduais ou regionais semelhantes 
aplicáveis aos produtos ou serviços fornecidos sob este documento 
ou aos materiais utilizados nos mesmos. Nos casos em que esses 
impostos forem aplicáveis, os mesmos deverão ser discriminados 
separadamente na fatura do Vendedor. 
Outros impostos estaduais: O Certificado de Isenção do comprador 
(se aplicável) está incluído no pedido de compra ou foi enviado 
anteriormente ao Vendedor. Qualquer dúvida sobre impostos 
deverá ser encaminhada ao Departamento Fiscal do Comprador. 

LEI APLICÁVEL 
Este pedido de compra deverá, em todos os aspectos, ser 
interpretado pelas leis do Estado a partir do qual o Comprador o 
emite. 
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