
TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRAS DA KEMIN  
 

1. ACORDO INTEGRAL 
 
O Comprador não será responsável em qualquer aspecto por falhas dos produtos, materiais ou suprimentos 
adquiridos se impedido, direta ou indiretamente por guerra, emergência nacional; tumulto civil; incêndio; 
inundações; vendaval; caso fortuito ou força maior; greves; bloqueios ou outros distúrbios laborais; ordens 
ou atos de qualquer governo ou agência ou autoridade governamental; interferência ou embargo 
governamental; instalações de transporte inadequadas ou atrasos no transporte; incapacidade de garantir 
combustível, energia, material ou suprimentos; acidentes; ou qualquer causa de natureza similar ou 
extraordinária além do controle razoável dos Compradores. Se qualquer uma das condições anteriores 
ocorrer, o Comprador poderá cancelar este Contrato. 

2. PREÇO 
 
(A) O(s) preço(s) estabelecido(s) na face do presente Pedido é(são) fixo(s), ou na ausência de preço, 
prevalecerá o último preço não superior ao último preço cotado ou cobrado pelo Vendedor para os mesmos 
produtos ou Serviços. Salvo disposição em contrário neste documento, tais preços incluem todos os custos 
de embalagem, seguros, garantias e transporte dos produtos pedidos até as instalações do Comprador. O 
Comprador não será responsável por quaisquer taxas ou encargos fiscais relativos a este Pedido que não 
sejam aqueles que o Vendedor é obrigado por lei a recolher do Comprador. Todas as taxas e impostos 
devem ser indicados separadamente na fatura do Vendedor. 
(B) O Vendedor concorda em conceder ao Comprador quaisquer reduções de preços necessárias para 
oferecer ao Comprador o benefício dos menores e mais favoráveis preços e condições oferecidos pelo 
Vendedor a outros compradores dos produtos e serviços descritos neste Pedido. 

3. ENTREGA 
(A) O TEMPO É A ESSÊNCIA DESTE PEDIDO. Se o Vendedor não efetuar todas as remessas dentro 
da data especificada neste instrumento, o Vendedor notificará o Comprador informando qual parte do 
contrato não foi enviada e a data em que essa parte estará disponível para ser enviada. Salvo se a data de 
envio for prorrogada por consentimento mútuo do Comprador e Vendedor, o Vendedor será considerado 
inadimplente nos termos deste Contrato e será responsável perante o Comprador por tal inadimplência, por 
valores iguais aos aqui especificados para o tipo e classe de material contratado, bem como será 
responsável por quaisquer outras perdas ou danos sofridos pelo Comprador como resultado de tal 
inadimplência.  A aceitação de entregas posteriores ou com defeito não serão consideradas uma renúncia 
por parte do Comprador ou um direito seu de cancelar este Contrato ou recusar a aceitar entregas 
atrasadas. 
(B) O Vendedor não assume nenhum compromisso material ou acordo de produção acima das 
quantidades, ou antes do tempo necessário para cumprir o cronograma de entrega do Comprador dos 
produtos ou serviços abrangidos por este Pedido. Quaisquer compromissos ou acordos excedentes serão 
feitos por conta e risco do Vendedor. O Comprador não será responsável por produtos enviados em data 
anterior ou em quantidade acima da quantidade das entregas programadas. 

4. INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO 
A titularidade legal do produto pedido por meio deste instrumento não passará ao Comprador até que seja 
fisicamente entregue de acordo com os termos e condições deste contrato e aceito pelo Comprador, ou por 
representantes autorizados do Comprador, como estando em conformidade com todos os termos e 
condições deste Contrato. Os produtos ou serviços rejeitados devido a não conformidade com o presente 
Contrato ou por qualquer outro defeito serão devolvidos ao Vendedor às custas do Vendedor, incluindo os 
custos de transporte e manuseio. Até a aceitação dos produtos ou serviços pelo Comprador, o Vendedor 
continuará a ter a titularidade e assumirá os riscos por quaisquer perdas ou danos dos itens adquiridos nos 
termos deste instrumento. 
 

5. GARANTIA 
(A) O Vendedor garante a legitimidade da posse e propriedade dos produtos descritos na face do 
presente documento e garante ainda que, todos os produtos e serviços fornecidos: (i) estarão em total 
conformidade com as especificações, desenhos, amostras ou outras descrições estabelecidos ou referidos 
neste instrumento; (ii) apresentarão o desempenho declarado pelo Vendedor (mesmo que tais declarações 
não apareçam na face deste instrumento); (iii) serão novos, comercializáveis e aptos para o uso pretendido 
pelo Comprador; (iv) estarão livres de defeitos de materiais, mão de obra, fabricação e projeto (quando o 



projeto for de responsabilidade do Vendedor). A garantia do Vendedor será válida pelo prazo estabelecido 
na face do presente Pedido. Se o prazo não for declarado, a garantia será válida por um período de um (1) 
ano a partir da data de aceitação pelo Comprador. Esta garantia aplica-se ao Comprador, seus clientes e 
usuários de seus produtos. 
(B) Além de outros recursos disponíveis na lei, costume ou praxe comercial, o Comprador poderá, a seu 
critério, devolver os produtos enviados e o Vendedor outorgará ao Comprador o crédito total de quaisquer 
produtos que não satisfaçam as garantias aqui especificadas ou exigir a correção ou substituição de tais 
produtos ou serviços às custas e risco do Vendedor. A embalagem e transporte de e para retorno serão por 
conta do Vendedor. 
(C) O Vendedor declara e garante que todos os produtos ou serviços aqui especificados, ou a execução 
de qualquer trabalho nos termos do presente contrato, estão e devem estar sujeitos, em todos os aspectos 
em conformidade com todas as leis, decretos, normas, regulamentos e portarias, instruções ou 
recomendações, exigências, diretivas, ou outras exigências dos governos municipal, estadual e federal, 
bem como todas suas subdivisões, que governam ou podem governar, ou de outra forma, venham a regular 
a fabricação, venda ou entrega dos produtos, materiais ou suprimentos contemplados neste contrato. 
(D) Fica neste instrumento garantido ao Comprador que os produtos ou serviços que compõem cada 
remessa ou entrega aqui definida feita pelo Vendedor nomeado neste Contrato ou pedido, a partir da data 
de remessa ou entrega a ser feita nessa data, não são adulterados ou falsificados conforme a Legislação 
vigente no Brasil. O Vendedor garante ainda que os produtos, materiais ou suprimentos que compõem cada 
remessa ou entrega não são aqueles que não podem ser objeto de comércio interestadual ou internacional,  
segundo as normas nacionais ou internacionais vigente à época dos fatos.   
(E) California Supply Chain Act:  O vendedor declara que cumpre todas as leis relativas à 
escravidão e tráfico de seres humanos, em todos os países em que atua, em conformidade com 
a lei da Califórnia Transparency in Supply Chains Act, de 2010. 
 

6. ALTERAÇÕES 
Este Contrato não pode ser alterado ou modificado, salvo se a alteração ou modificação for feita por escrito 
e assinada pelas partes, enfatizando ao Comprador as alterações ou modificações e devendo ser assinado 
pelo Comprador ou por um representante autorizado do Comprador com a mesma formalidade observada 
na assinatura do presente contrato e: (a) incorpora a íntegra do acordo entre as partes e prevalece sobre 
quaisquer promessas, termos, condições, obrigações ou disposições escritas ou orais entre as partes; (b) 
torna os termos estabelecidos neste documento obrigatórios quando aceitos pelo Vendedor ou; (i) por 
aceitação por escrito pelo Vendedor ou representante autorizado do Vendedor; (ii) quando não houver 
nenhuma objeção por parte do Vendedor em relação aos termos do presente documento no prazo de cinco 
dias a contar do recebimento deste contato; (iii) ou pela execução parcial ou completa. 
 

7. INDENIZAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
O Vendedor garante que os produtos adquiridos nos termos deste instrumento e a fabricação, venda e 
utilização dos mesmos não infringem e não infringirão quaisquer patentes, direitos autorais, marcas, sigilos 
comerciais ou outros direitos de propriedade de terceiros ("Propriedade Intelectual"). O Vendedor concorda 
em defender, indenizar e isentar o Comprador, seus funcionários, agentes, distribuidores, comerciantes, 
empresas afiliadas, clientes e usuários de todas as responsabilidades, obrigações, custos e despesas 
(incluindo honorários advocatícios razoáveis e custas judiciais legais), reclamações ou pedidos em face de 
real ou alegada violação de qualquer Propriedade Intelectual decorrente da compra, uso ou venda dos 
produtos solicitados neste Pedido, salvo na medida em que a violação ou alegada violação seja devida a 
projetos dos produtos fornecidos ao Vendedor pelo Comprador. 
 

8. INDENIZAÇÃO 
O Vendedor concorda em defender, indenizar e isentar o Comprador, seus acionistas, administradores, 
diretores, funcionários, representantes, distribuidores, comerciantes, empresas afiliadas, clientes e 
usuários de todas as responsabilidades, obrigações, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios 
e custas legais) incorridas pelo Comprador como resultado de toda e qualquer reclamações, demandas, 
ações ou julgamentos por conta de lesão corporal ou morte, ou danos à propriedade decorrentes de ou em 
conexão com a execução deste pedido pelo Vendedor. O Vendedor deverá manter uma cobertura de 
seguro satisfatória ao Comprador para cobrir os riscos mencionados acima e, mediante solicitação do 
Comprador, fornecerá a comprovação de tal seguro de forma satisfatória ao Comprador. Esta indenização é 
aplicável se uma pessoa indenizável estiver reivindicando ser passivamente, ou concomitante e ativamente 
negligente e independentemente da responsabilidade sem culpa ser imposta a um dos indenizáveis.  



 
9. RESCISÃO 

(A) O Comprador pode rescindir o presente Pedido, no todo ou em parte, em qualquer momento, com ou 
sem justa causa, mediante notificação por escrito ao Vendedor. Mediante recebimento de tal notificação, o 
Vendedor suspenderá imediatamente o trabalho e rescindirá todos os pedidos e subcontratos na medida 
em que se relacionam com o produto final deste Pedido.. 
(B) Não haverá quaisquer encargos para a rescisão do Pedido em relação aos produtos da linha normal 
de produção dp Vendedor. Quaisquer solicitações de pagamento de rescisão para produtos fora da linha de 
produção normal do Vendedor, devem ser apresentadas ao Comprador, por escrito, no prazo de dez (10) 
dias após o recebimento da notificação de rescisão. 
(C) A única responsabilidade do Comprador em relação ao Vendedor será pagar o preço de contrato dos 
produtos entregues até a rescisão entrar em vigor e reembolsar o Vendedor pelos custos reais dos 
materiais e mão de obra direta despendidos pelo Vendedor a partir da data da rescisão, em razoável 
antecipação ao cumprimento deste Pedido, que não são reembolsáveis pelo Vendedor, desde que nenhum 
adicional seja cobrado do Vendedor por quaisquer despesas ou lucros previstos para produtos não 
entregues. O Comprador não é responsável por quaisquer compromissos assumidos pelo Vendedor 
anteriormente àqueles necessários para cumprir os prazos estabelecidos no presente Pedido. Mediante o 
pagamento da solicitação do Vendedor, o Comprador terá o direito a todos os produtos, materiais e 
trabalhos em andamento pagos. 
 

10. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA 
(A) O Comprador pode cancelar imediatamente este Pedido, no todo ou em parte, caso o Vendedor: (i) 
deixe de entregar o produto pedido no prazo contratado, ou (ii) viole qualquer outro termo ou condição do 
presente Pedido. O Vendedor deverá continuar fornecendo qualquer parte do presente Pedido não 
cancelado. 
(B) Em caso de cancelamento, a pedido do Comprador, o Vendedor transferirá a titularidade, e entregará 
ao Comprador: (i) todos os produtos concluídos; (ii) todos os itens parcialmente concluídos e (iii) todos os 
materiais e ferramentas exclusivas para esta produção. Os preços dos produtos parcialmente concluídos, 
assim como materiais e ferramentas exclusivas como tal aceitas, serão negociados. No entanto, em 
nenhum caso, esses preços excederão o preço do Pedido dos referidos produtos. 
(C) Os cronogramas de produção do Comprador são baseados na presunção de que os produtos, 
materiais ou suprimentos pedidos neste documento serão entregues ao Comprador até a data especificada 
na face deste Contrato. O prazo é, portanto, a essência deste Contrato e se os produtos, materiais ou 
suprimentos aqui pedidos não forem entregues dentro do prazo especificado neste instrumento, o 
Comprador pode rejeitar tais produtos, materiais ou produtos e cancelar o Contrato. 
 

11. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS 
Todas as informações fornecidas ou divulgadas ao Vendedor pelo Comprador em relação a este Pedido, 
identificadas como "Confidencial" ou "De propriedade do Comprador)" serão recebidas em sigilo, 
permanecendo como propriedade do Comprador e não serão divulgadas a terceiros sem o consentimento 
por escrito do Comprador. O Vendedor não utilizará tais informações para qualquer outro propósito senão 
os de executar este Pedido. Se solicitado, o Vendedor celebrará um Contrato de Confidencialidade com o 
Comprador antes de receber quaisquer informações confidenciais. O Vendedor devolverá, mediante 
solicitação, todas as informações confidenciais ao Comprador, após a conclusão pelo Vendedor de suas 
obrigações. As obrigações do presente item subsistirão ao término ou rescisão do presente Pedido. 
 

12. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
O Vendedor não delegará ou subcontratará nem cederá quaisquer direitos ou reivindicações no âmbito 
deste Pedido sem o prévio consentimento por escrito do Comprador. 
 

13. JURISDIÇÃO 
Este contrato: (a) será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira; (b) será exequível na 
Comarca de Indaiatuba.  
 

14. PROPRIEDADE DO COMPRADOR 
Todas as informações ou materiais fornecidos ao Vendedor pelo Comprador ou que tenham sido 
especificamente pagos pelo Comprador, somente serão utilizados na execução deste Pedido e 
permanecerão como propriedade do Comprador. Tais bens serão mantidos sob responsabilidade exclusiva 



do Vendedor e serão segurados pelo Vendedor, às suas custas, em um valor igual ao custo de reposição 
com a perda pagável ao Comprador. Tais bens serão entregues em boas condições pelo Vendedor ao 
Comprador), sendo aceito desgaste natural decorrente do uso, na endereço do Comprador isento de 
despesas de transporte imediatamente após solicitação do Comprador. 
 

15. Geral 
Caso haja qualquer conflito entre os termos e condições deste Contrato e qualquer formato impresso do 
Vendedor, os termos e condições do presente Contrato prevalecerão. 


