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1. Acceptance. Acknowledgment of or commencement of performance on this order constitutes acceptance of all terms and conditions including price, delivery and 

specifications.  Any changes, additions or deletions by Supplier must be accepted in writing by Inductotherm.  Inductotherm is not bound by any printed matter on 

Supplier’s acknowledgment form, invoice, or any other matter which would impose upon Inductotherm conditions at variance with the Terms and Conditions of this 

order. 

1. Aceitação. O reconhecimento ou o início do fornecimento do objeto deste pedido constitui aceitação de todos os termos e condições, incluindo preço, entrega e 
especificações. Quaisquer alterações, adições ou exclusões por parte do Fornecedor devem ser aceitas por escrito pela Inductotherm.  A Inductotherm não está 
vinculada a nenhum material impresso, seja no formulário de confirmação do Fornecedor, fatura ou qualquer outro material que imponha as condições do 

Fornecedor, em desacordo com os Termos e Condições deste documento. 
 

2. Delivery. Inductotherm’s production schedules are based upon Supplier making delivery by the date due at destination.  Inductotherm therefore reserves the right 

to cancel this order in whole or in part without penalty if the delivery requirements are not met.  Inductotherm reserves the right to refuse delivery of material that 

arrives more than fourteen days prior to the date indicated in the “Date Due At Dest.”. If the delivery time agreed between Inductotherm and the supplier is not met at 

the sole responsibility of the supplier, including in the event of price, quantity, product and payment deadline between order and / or purchase order and invoice, 

Inductotherm may impose a fine of up to 0.5% (half percent) per day late, up to a limit of 10% (ten percent) of the order amount and / or purchase order. 

2. Entrega. As programações de produção da Inductotherm são baseadas na entrega pelo Fornecedor até a data prevista no destino.  A Inductotherm, portanto, 

reserva-se o direito de cancelar este pedido, em sua totalidade ou parcialmente, sem quaisquer prejuízos caso os requisitos de entrega não forem cumpridos. A 
Inductotherm se reserva o direito de recusar a entrega do material que chegue mais de quatorze dias antes da data indicada em campo próprio para este fim em 

nosso Pedido de Compras. Se o prazo de entrega acordado entre a Inductotherm e o fornecedor não for cumprido por exclusiva responsabilidade do fornecedor, 
inclusive nas hipóteses de divergência de preço, quantidade, produto e prazo de pagamento entre pedido e/ou ordem de compra e a nota fiscal / fatura, a 
Inductotherm poderá aplicar multa de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do pedido e/ou ordem de compra. 

 
3. Pricing. Supplier’s price shall not exceed the price indicated on this order or, in the absence of a price, the price charged on the most recent Inductotherm order 

unless otherwise agreed to in writing.  Any increase must be approved in writing by Inductotherm prior to shipment. 

3. Preço. O preço do Fornecedor não deverá exceder o preço indicado em nosso pedido de compras ou, na ausência de preço, o preço cobrado no pedido de 
compras mais recente da Inductotherm, salvo acordo em contrário por escrito. Qualquer aumento deve ser aprovado por escrito pela Inductotherm antes do envio 

do material. 
 

4. Overshipments. Overruns and/or overshipments will be accepted and paid for or returned (at Supplier’s expense) at the discretion of Inductotherm. 

4. Excesso de Quantitdade. Quantidades excedentes serão aceitas e pagas ou devolvidas (às custas do Fornecedor), a critério da Inductotherm. 
 

5. Payment. If terms of payment are not indicated on this order or otherwise agreed to, terms of payment are 30 days/net beginning upon receipt of goods or 

completion of service, or receipt of invoice by Inductotherm, whichever is later. 

5. Pagamento. Se as condições de pagamento não forem indicadas no pedido de compras ou acordadas de outra forma, as condições de pagamento serão de 30 dias 

corridos a partir do recebimento das mercadorias, ou da conclusão do serviço, ou do recebimento da fatura pela Inductotherm, o que for posterior. 
 
6. Warranty. Supplier warrants that all goods and services applicable to this order will be: free from defects in material and workmanship; fit and sufficient for the 

purposes intended; and (where applicable) conform strictly to Inductotherm’s specifications, drawings or samples.  These warranties shall survive acceptance of the 

goods and services for a period of two years.  These warranties shall be in addition to any express or implied warranties of additional scope given to Inductotherm by 

Supplier or implied by law. 

6. Garantia. O Fornecedor garante que todos os bens e serviços aplicáveis a este pedido de compras serão livres de defeitos de material e mão de obra, adequados e 
suficientes para os fins pretendidos e (onde aplicável) que obedeçam rigorosamente às especificações, desenhos ou amostras da Inductotherm.  Estas garantias 

deverão sobrepor a aceitação dos bens e serviços por um período de dois anos.  Estas garantias serão adicionais a quaisquer garantias expressas ou implícitas, de 
escopo adicional dado à Inductotherm pelo Fornecedor ou implícitas por lei. 

 
7. Inspection and Rejection. Final inspection shall be on Inductotherm premises (or those of its customers in the case of direct shipments).  Material or workmanship 

deemed not acceptable to Inductotherm shall be returned to Supplier at Supplier’s expense and replacement or cancellation without obligation at Inductotherm’s 

discretion. 

7. Inspeção e Rejeição. A inspeção final deverá ocorrer nas instalações da Inductotherm (ou de seus clientes, no caso de remessas diretas).  O material ou mão de 
obra considerado não aceitável para a Inductotherm será devolvido ao Fornecedor, à despesa do Fornecedor e sua substituição ou cancelamento, sem obrigação, a 

critério da Inductotherm. 
 

8. Inductotherm Property. All material including tooling furnished or specifically paid for by Inductotherm shall be the property of Inductotherm and subject to 

removal at any time at Inductotherm’s discretion without cost or charges of any kind.  Inductotherm material or tooling shall be used by Supplier only in filling 

Inductotherm orders, kept separate from other materials or tooling and clearly identified as Inductotherm property. 

8. Propriedade da Inductotherm. Todo o material, incluindo o ferramental fornecido ou especificamente pago pela Inductotherm será propriedade da Inductotherm 
e estará sujeito a remoção a qualquer momento, a critério da Inductotherm, sem custo ou encargos de qualquer espécie. O material ou ferramental da Inductotherm 
deve ser usado pelo Fornecedor somente no cumprimento dos pedidos da Inductotherm, mantido separado de outros materiais ou ferramentais e claramente 

identificado como propriedade da Inductotherm. 
 

9. Taxes. Except as may be otherwise provided in this order, prices include all applicable Federal, State, and local taxes in effect as of the order date.  In the case of 

new or repealed taxes or changes in tax rates the order pricing will be adjusted accordingly. 

9. Impostos. Salvo disposição em contrário em pedido de compras, os preços incluem todos os impostos federais, estaduais e locais aplicáveis em vigor na data do 

pedido. No caso de impostos novos ou revogados, ou alterações nas taxas de impostos, o preço do pedido será ajustado de acordo. 
 
10. Changes. Inductotherm shall have the right to make changes without notice to packing, testing, destination, specifications, designs and/or delivery.  Supplier shall 

immediately notify Inductotherm of any cost changes which must then be agreed upon and accepted in writing by Inductotherm in the form of a change order. 

10. Alterações. A Inductotherm terá o direito de fazer alterações sem aviso prévio com relação à embalagem, teste, destino, especificações, projetos e/ou entrega. O 

Fornecedor notificará imediatamente a Inductotherm sobre quaisquer alterações de preço que devem ser acordadas e aceitas por escrito pela Inductotherm na 
forma de um pedido de alteração do pedido de compras. 
 

11. Bankruptcy. In the event of any proceedings, voluntary or involuntary, in bankruptcy or insolvency by or against Supplier, or in the event of the appointment, with 

or without Supplier’s consent, of an Assignee for the benefit of creditors or of a Receiver, Inductotherm shall be entitled to elect at its discretion to cancel in whole or 

in part this order without liability whatsoever. 
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11. Falência. No caso de qualquer processo, voluntário ou involuntário, de falência ou insolvência por ou contra o Fornecedor, ou no caso da nomeação, com ou sem 

o consentimento do Fornecedor, de um Cessionário em benefício dos credores ou de um Receptor, a Inductotherm terá o direito de escolher, a seu critério, cancelar 
total ou parcialmente este pedido de compras, sem qualquer prejuízo. 
 

12. Contract. In order to resolve the issues arising from this purchase order, the Indaiatuba’s forum is elected, renouncing the parties to any other, however privileged 

it may be. 

12. Contrato. Para a solução das questões decorrentes deste pedido de compras elege-se o foro de Indaiatuba, renunciando as partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 
 

13. Work on Inductotherms’ or its Customers’ Premises. If Supplier’s work under this order involves operations by Supplier on the premises of Inductotherm or one of 

its customers, Supplier shall take all necessary precautions to prevent the occurrence of any injury to person or property during the progress of such work and except 

to the extent that any such injury is due solely and directly to Inductotherm’s or its customer’s negligence, as the case may be, shall indemnify Inductotherm and/or 

Inductotherm’s customer against all loss which may result in any way from any act or omission of Supplier, its agents, employees or subcontractors, and Supplier shall 

maintain such General Liability, Property Damage, and Employee’s Liability and Compensation Insurance as will protect Inductotherm and/or Inductotherm’s 

customer from said risks and from any claims. 

13. Trabalho nas instalações da Inductotherm ou de seus clientes. Se o trabalho do Fornecedor para atendimento deste pedido de compras envolver operações do 
Fornecedor nas instalações da Inductotherm ou de um de seus clientes, o Fornecedor tomará todas as precauções necessárias para evitar a ocorrência de qualquer 

dano à pessoa ou propriedade durante o andamento desse trabalho, e exceto nos casos em que qualquer dano seja devido única e exclusivamente à negligência da 
Inductotherm ou de seu cliente, conforme o caso, deverá indenizar a Inductotherm e/ou o cliente da Inductotherm por todas as perdas que possam resultar em 
qualquer ato ou omissão do Fornecedor, seus agentes, funcionários ou subcontratados, e o Fornecedor deverá manter tal Seguro de Responsabilidade Geral, Danos 

de Propriedade, e Responsabilidade e Compensação do Empregado, desta forma protegerá a Inductotherm e/ou o cliente da Inductotherm de tais riscos e de 
quaisquer reclamações. 

 
14. Drawings and Specifications. Inductotherm shall at all times have title to all drawings and specifications intended for use in connection with this order. Supplier 

shall use such drawings and specifications only in conjunction with this order and shall not disclose such drawings and specifications to any person, firm or corporation 

other than Supplier’s employees, subcontractors, or agents.  Supplier shall upon request or upon completion of this order promptly return all drawings and 

specifications to Inductotherm. 

14. Desenhos e Especificações. A Inductotherm deverá sempre ter o acesso a todos os desenhos e especificações destinados ao uso com relação ao pedido de 

compras. O Fornecedor deverá usar tais desenhos e especificações somente em conjunto com este pedido de compras e não deverá divulgar tais desenhos e 
especificações a qualquer pessoa, firma ou corporação que não sejam funcionários, subcontratados ou agentes do Fornecedor. O Fornecedor deverá, mediante 

solicitação ou após a conclusão deste pedido, devolver prontamente todos os desenhos e especificações à Inductotherm. 
 
15. Patents. Supplier agrees to defend, at its own expense, all suits, actions or proceedings (“Actions”) brought against Inductotherm or customers of Inductotherm’s 

products for actual or alleged infringement of any Federative Republic of Brazil or foreign patents and further agrees to pay and discharge any and all judgments or 

decrees which may be rendered in any such actions. 

15. Patentes. O Fornecedor concorda em defender, às suas próprias custas, todas as ações ou processos movidos contra a Inductotherm ou clientes da Inductotherm 

por infração real ou alegada de quaisquer patentes da República Federativa do Brasil ou outros países, e concorda ainda em pagar e quitar qualquer e todo 
julgamentos ou decretos que possam ser proferidos em tais ações. 

 

16. Software.  Supplier agrees that if the order includes any custom software or source codes (the “Software”) including any specific applications for Inductotherm’s 

equipment, Supplier agrees to assign all rights, title and interest, including without limitation copyrights for all such Software for any purpose pertaining to 

Inductotherm’s utilization and implementation, including the right to contract with others for installation of additions or complementary equipment, software or 

components.  Inductotherm’s failure to take possession of the Software and any other documents or services rendered by Supplier shall not be construed as a waiver 

of any of Inductotherm’s rights under this section. Any information provided by Inductotherm in connection with this order is confidential and will be treated as 

proprietary information by Supplier indefinitely. 

16. Software. O Fornecedor concorda que, se o pedido incluir qualquer software personalizado ou código-fonte (o "Software"), incluindo quaisquer aplicações 

específicas para o equipamento da Inductotherm, o Fornecedor concorda em ceder todos os direitos, títulos e interesses, incluindo, sem limitação, direitos autorais 
de todo o Software para qualquer finalidade pertinente à utilização e implementação da Inductotherm, incluindo o direito de contrato com outros para instalação de 
adições ou equipamento complementar, software ou componentes.  A falha da Inductotherm em tomar posse do Software e quaisquer outros documentos ou 

serviços prestados pelo Fornecedor não deve ser interpretada como uma renúncia a qualquer dos direitos da Inductotherm sob esta seção.  Qualquer informação 
fornecida pela Inductotherm em relação a este pedido é confidencial e será tratada como informação proprietária pelo Fornecedor indefinidamente. 

 
17. Terms. This document, along with Inductotherm’s Purchase Order sets forth the entire agreement between this Inductotherm and Supplier with respect to the sale 

and purchase of goods or providing of services.  ANY ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS AND CONDITIONS WHICH MAY BE CONTAINED IN ANY DOCUMENT 

PROVIDED BY SUPPLIER WHETHER PREVIOUSLY OR SUBSEQUENTLY PROVIDED ARE HEREBY OBJECTED TO AND REJECTED. 

17. Termos. Este documento, juntamente com o pedido de compras da Inductotherm e quaisquer outros eventuais anexos, estabelece o acordo integral entre a 
Inductotherm e o Fornecedor no que diz respeito à venda e compra de mercadorias ou prestação de serviços.  QUAISQUER TERMOS E CONDIÇÕES ADICIONAIS OU 

DIFERENTES QUE POSSAM SER CONTIDOS EM QUALQUER DOCUMENTO FORNECIDO PELO FORNECEDOR, ANTERIOR OU SUBSEQUENTEMENTE FORNECIDO, SÃO 
OBJETADOS E REJEITADOS. 

 
18. Product Recall. If Inductotherm is required to recall the product from the market place, Supplier agrees to bear all costs associated with recall.  If Inductotherm is 

required to inform customers of a potential hazard of a product or furnish an item to correct the problem, Supplier agrees to bear all costs associated with notification 

and/or corrective measure. 

18. "Recall" do Produto. Se a Inductotherm for solicitada a retirar o produto do mercado, o Fornecedor concorda em arcar com todos os custos associados ao 
“Recall".  Se a Inductotherm for obrigada a informar aos clientes sobre um possível risco de um produto ou fornecer um item para corrigir o problema, o Fornecedor 

concorda em arcar com todos os custos associados à notificação e/ou medida corretiva. 
 

19. Information Disclosed to Inductotherm. Except as otherwise agreed or set forth herein, all information and ideas disclosed by Supplier in connection with this 

order may be considered by Inductotherm to be in the public domain.  Any notice that Supplier desires Inductotherm to handle certain information or ideas as 

confidential or proprietary information of Supplier must be in writing and specifically acknowledged by an officer of Inductotherm.  Supplier agrees to process the 

personal data of Inductotherm only on a need-to-know basis and in accordance with applicable laws and regulations.  Supplier and Inductotherm agree that the other 

Party may use any contact information such as names or addresses provided by the other for purposes reasonably related to the purpose of this order and may store 

such information in globally-accessible databases. 
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19. Informação Divulgada à Inductotherm. Exceto conforme acordado de outra forma ou estabelecido neste documento, todas as informações e idéias divulgadas 

pelo Fornecedor em relação a este pedido de compras podem ser consideradas pela Inductotherm como de domínio público.  Qualquer notificação de que o 
Fornecedor deseje que a Inductotherm trate certas informações ou idéias como informações confidenciais ou proprietárias do Fornecedor deve ser feita por escrito e 
especificamente reconhecido por um representante da Inductotherm.  O Fornecedor concorda em processar os dados pessoais da Inductotherm com base na 

necessidade de conhecimento apenas, e de acordo com as leis aplicáveis.  O Fornecedor e a Inductotherm concordam que a outra parte pode usar qualquer 
informação de contato, como nomes ou endereços fornecidos pelo outro para propósitos razoavelmente relacionados ao propósito deste pedido de compras, e pode 
armazenar tais informações em bancos de dados acessíveis globalmente. 

 

20. Social responsability. The Supplier represents and warrants that it carries out its activities in accordance with applicable legislation, does not use illegal labor and 

undertakes not to use labor practices analogous to the slave, or child labor, except the latter in the condition of apprentice, observed to the provisions of the 

Consolidation of Labor Laws, either directly or indirectly, through their respective suppliers of products and services; They do not use practices of negative 

discrimination, restricting access to or maintaining employment relationships, such as, but not limited to, sex, origin, race, color, physical condition, religion, marital 

status, age, family situation or pregnancy state. 
20. Responsabilidade Social. O Fornecedor declara e garante que exerce suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável, não utiliza de 
trabalho ilegal e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, 

observadas às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores de produtos e de serviços; 
Não utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: 

sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico. 
 
21. Supplier Changes. Any change in the design, method or location of manufacture or materials used must have Inductotherm’s approval in writing. 

21. Alterações do Fornecedor. Qualquer alteração no projeto, método ou local de fabricação ou materiais utilizados deve ter a aprovação da Inductotherm por 
escrito. 

 
22. Export Controls. Supplier and Inductotherm agree to comply with all applicable U.S. export control laws and regulations, specifically including, but not limited to, 

the Export Administration Act of 1979 and the Export Administration Regulations promulgated thereunder, the Arms Export Control Act, the International Traffic in 

Arms Regulations, and the sanctions laws administered by the Office of Foreign Assets Control, including the requirement for obtaining any export license or 

agreement, if applicable.  Without limiting the foregoing, Supplier and Inductotherm agree that they will not transfer any export-controlled information, data, or 

services to each other or another party (including transfer from or to foreign persons employed by, associated with, or under contract to that party or its affiliated 

companies), without the authority of an export license, agreement, or applicable exemption or exception.  

22. Controles de exportação. O Fornecedor e a Inductotherm concordam em cumprir todas as leis e regulamentos de controle de exportação dos EUA, 

especificamente incluindo, mas não limitado, a Lei de Administração de Exportação de 1979 e as Regulamentações de Administração de Exportação promulgadas 
segundo a Lei de Controle de Exportação de Armas, o Regulamento Internacional de Armas de Tráfego. e as leis de sanções administradas pelo Escritório de Controle 
de Ativos Estrangeiros, incluindo a exigência de obter qualquer licença ou acordo de exportação, se aplicável.  Sem limitar o precedente, o Fornecedor e a 

Inductotherm concordam que não transferirão quaisquer informações, dados ou serviços controlados por exportação entre si ou outra parte (incluindo transferência 
de ou para pessoas estrangeiras empregadas, associadas ou sob contrato com essa parte. ou suas empresas afiliadas), sem a autorização de uma licença de 
exportação, acordo ou isenção ou exceção aplicável. 

 
23. International Purchases. Supplier and Inductotherm specifically accept INCOTERMS 2010 and specifically reject the application of CISG (Contracts for the 

International Sale of Goods) for the purchase of goods or services between the parties. 

23. Compras Internacionais. O Fornecedor e a Inductotherm, especificamente aceitam o INCOTERMS 2010 e rejeitam a aplicação da "CISG" (Contratos para a Venda 
Internacional de Mercadorias) para a compra de bens ou serviços entre as partes. 

 
24. Business Practice. The Supplier shall comply with any Anti-Corruption Law, in particular Law 12.846/13 and the US Foreign Corrupt Practices Act, the United 

Kingdom Bribery Act, and other applicable anti-corruption laws and regulations. Specifically, Supplier warrants that neither it nor any of its employees, agents, or 

representatives have offered or given, or will offer or give, or authorize to give, any payments, gifts, property, or thing of value, directly or indirectly, to any person, 

official, employee or representative of any government or agency or intermediary thereof, or to any official, agent or representative of Buyer, for the purpose of 

protecting any business or influencing such person with respect to the terms, conditions or performance of any agreement, including this one order. If Supplier 

breaches the terms of this section, Inductotherm may terminate this order without any liability. 
24. Prática Comercial. O Fornecedor deverá cumprir toda e qualquer Lei Anticorrupção, em especial a Lei 12.846/13 e a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos 

EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido e outras leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis.  Especificamente, o Fornecedor garante que nem ele nem nenhum de 
seus funcionários, agentes ou representantes ofereceram ou deram, ou oferecerão, darão, ou autorizarão dar, quaisquer pagamentos, presentes, propriedade ou 

coisa de valor, direta ou indiretamente, para qualquer pessoa, funcionário, funcionário ou representante de qualquer governo ou agência ou intermediador do 
mesmo, ou para qualquer funcionário, agente ou representante do Comprador, com a finalidade de proteger qualquer negócio ou influenciar tal pessoa com relação 
aos termos, condições ou desempenho de qualquer contrato, incluindo este pedido. Se o Fornecedor violar os termos desta seção, a Inductotherm poderá rescindir 

imediatamente este pedido sem qualquer responsabilidade. 


