TERMOS E CONDIÇÕES AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
Validade da oferta: 5 dias úteis contados de seu recebimento. Condição
de venda: sujeita à avaliação de crédito.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA: esta cotação, oferta ou proposta comercial
(“Proposta”) é apresentada pela AIR PRODUCTS BRASIL, e,
acompanhada de todos os termos e condições que a integram e
prevalecerá sobre qualquer outro documento que eventualmente a
contradiga. A Proposta foi apresentada pela AIR PRODUCTS BRASIL
tomando por base histórico do CLIENTE. Caso seja necessário, AIR
PRODUCTS BRASIL efetuará ajustes comerciais para acomodar
diferenças que possam ser constatadas no histórico do CLIENTE.
A AIR PRODUCTS BRASIL reserva-se o direito de se retirar ou desistir
da Proposta, livremente e a qualquer momento, sem que isto signifique
descumprimento ou infração ou mesmo sem que outorgue ao CLIENTE a
faculdade para cobrar qualquer indenização, compensação ou garantia.
Esse direito aplica-se, especialmente, se AIR PRODUCTS BRASIL
identificar que resultados de pesquisas de antecedentes, tais como estudo
de crédito, ou indicação de não conformidade do CLIENTE com boas
práticas de compliance, integridade e conformidade. Neste ato, o
CLIENTE autoriza AIR PRODUCTS BRASIL a fazer uso de ferramentas
corporativas ou externas voltadas a identificar seu integro histórico de
negócios, incluindo, mas não se limitando, a uso de ferramenta GTS ou
outra forma de due diligence ou background checking. Essa previsão
quanto a possibilidade de desistência ou retirada aplica-se, ainda, caso o
CLIENTE solicite a assinatura de um contrato ou emita uma ordem de
compra, em que se estabeleçam termos e condições diversas ou não
compatíveis com os contidos na Proposta.
A Proposta será entendida como aceita pelo CLIENTE por meio da
emissão de uma aceitação, uma adjudicação, apresentação de uma
ordem de compra ou a celebração de um contrato (“Aceitação”), caso em
que a Proposta será totalmente válida e prevalecerá sobre qualquer termo
ou condição que divirja ou será considerada uma adição aos seus termos
e condições vigentes entre as Partes. Qualquer objeção específica do
CLIENTE para esta Proposta e seus termos e condições deverá ser
comunicada por escrito à AIR PRODUCTS BRASIL, antes da sua
Aceitação, e só será válida, caso as Partes alcancem um acordo expresso.
A AIR PRODUCTS BRASIL não será responsável pela má interpretação
de qualquer especificação técnica relacionada com a Proposta, a qual foi
elaborada de boa-fé. O Equipamento (conforme mais a frente definido),
produto e/ou serviço cotado estará sujeito a avaliação técnica por parte do
CLIENTE sob sua exclusiva responsabilidade, previamente à Aceitação.
A emissão da Aceitação por parte do CLIENTE será considerada uma
declaração formal do CLIENTE de que é apto e habilitado para contrair
obrigações contratuais. Se o CLIENTE não cumprir suas obrigações por
apresentar-se em alguma destas situações (i) Cessação de pagamentos,
admissão à Lei 11.101/2005 (lei de recuperação judicial, extrajudicial e
falência), processo de reorganização ou liquidação (judicial ou
extrajudicial) ou (ii) pela incapacidade ou inabilidade em relação à
execução da relação comercial; então, a AIR PRODUCTS BRASIL poderá
livre e unilateralmente suspender ou cancelar a Proposta e/ou respectiva
Aceitação, total ou parcialmente, devendo unicamente notificar o
CLIENTE, por escrito, de tal decisão, que não afetará a obrigação de
pagamento por parte do CLIENTE dos produtos entregues e/ou dos
serviços já prestados, como também dos gastos e investimentos
incorridos até a data do término.
ACEITAÇÃO/ADJUDICAÇÃO: salvo expressa menção do contrário, os
preços e prazos de entrega cotados, oferecidos ou propostos terão a
vigência indicada na Proposta e serão contados em dias corridos, a partir
da data de emissão da Proposta. A Proposta é válida pelo prazo nela
indicado.

GARANTIA PRODUTO(S) e/ou SERVIÇO(S): AIR PRODUCTS BRASIL
garante ao CLIENTE que, no momento da entrega do(s) produto(s) e/ou
serviço(s), que estes(s) cumprirão com as especificações técnicas e
operacionais indicadas nos termos desta Proposta, a qual o CLIENTE
desta já reconhece e aceita. A única garantia outorgada ao CLIENTE em
caso de não cumprimento das especificações do(s) produto(s) e/ou
serviço(s), será sua substituição pelo(s) produto(s) e/ou serviço(s) que
cumpra(m) com tais especificações, sem nenhum custo adicional para o
CLIENTE. A AIR PRODUCTS BRASIL não garante, de forma nenhuma,
a comercialidade ou a viabilidade de uso/aplicação do(s) produto(s) e/ou
serviço(s) para determinado propósito.
PREÇOS: salvo expressa menção do contrário, os preços cotados são
válidos somente para o objeto indicado na Proposta, pela totalidade de
itens e quantidades indicadas nela. Salvo previsão expressa em contrário,
os preços estarão sujeitos à modificação, caso haja mudanças nas
especificações, quantidade ou outros requerimentos do CLIENTE. Os
preços são líquidos dos tributos sobre eles incidentes e/ou qualquer outro
imposto, taxa ou contribuição que lhe seja aplicável.
O CLIENTE não poderá reter o pagamento objeto da relação comercial,
salvo aceita de forma prévia e por escrito por parte da AIR PRODUCTS
BRASIL.
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: o prazo de entrega sinalizado
na Proposta foi determinado de acordo com a disponibilidade do
Produto(s) ou Serviço(s) no momento da sua emissão, e com a localização
geográfica do CLIENTE. Uma vez recebida pela AIR PRODUCTS
BRASIL a ordem de compra, o contrato e toda documentação exigida pela
AIR PRODUCTS BRASIL para o correto processamento da entrega, este
prazo poderá ser ajustado para acomodar situações imprevistas no
momento da apresentação da Proposta.
CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS: a AIR PRODUCTS
BRASIL apenas despachará os produtos a um endereço diverso do
indicado na Proposta, caso as partes assim o tenham acordado
expressamente. O envio para endereço diverso apenas será permitido se
não confrontar com a legislação ou regulação fiscal em vigor quando da
entrega. O risco dos produtos será de responsabilidade do CLIENTE, a
partir da data em que estes estejam à sua disposição.
PAGAMENTO: salvo disposição em contrário, o CLIENTE deverá pagar os
produtos ou serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir
da emissão da fatura. Caso a Proposta tenha sido formulada em dólares
americanos (US$), o valor será pago em real sendo o montante devido o
equivalente em dólar convertido pela taxa indicada em Proposta ou pelo
câmbio Dólar informado pelo Banco Central do Brasil, no dia útil anterior à
data de emissão da fatura. Em caso de atraso no pagamento do preço, o
valor principal será acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês “pro
rata die” e multa moratória de 10% (dez por cento), além da atualização
monetária. Sem prejuízo, o atraso ou mora no pagamento de qualquer valor
devido em razão deste conferirá à AIR PRODUCTS BRASIL o direito de,
a seu critério: (a) alterar o prazo de pagamento de forma unilateral e exigir,
como condição para novos fornecimentos, o pagamento de valores em
atraso até o efetivo pagamento da integralidade da dívida; (b) suspender o
fornecimento até que o pagamento do valor devido tenha sido
integralmente satisfeito.
DISPOSIÇÕES GERAIS: A AIR PRODUCTS BRASIL não será
responsável, de forma nenhuma, por atrasos na data de entrega dos
produtos ou no prazo de término dos serviços, quando estes atrasos não
forem imputáveis a ela. A AIR PRODUCTS BRASIL reserva-se o direito de
contratar ou terceirizar todas e quaisquer atividades e/ou serviços com a(s)
empresa(s) contratante(s) ou terceirizada(s) que venha a designar.
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: Cada uma das Partes garante e
assegura que cumpre e cumprirá com as obrigações decorrentes da Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) ou norma posterior que
venha a complementar ou substituir (“LGPD”). Em caso de conflito entre as
previsões contidas neste Contrato e a LGPD, a segunda deverá prevalecer.

As Partes, cada uma titular de sua informação, atuando de maneira livre e
voluntária, autorizam a outra de forma expressa e irrevogável, ou o(s) seus
representante(s) do(s) seu(s) direito(s), a tratar, consultar, solicitar,
fornecer, reportar e divulgar toda a informação referente ao seu
comportamento creditício, financeiro, comercial, de serviços e relacionado
à execução, desenvolvimento e cumprimento da presente Proposta. Esta
autorização poderá ser ampliada ou revogada a qualquer tempo pelo
titular dos dados, que o fará por escrito via documento dirigido à
contraparte. As partes declaram e reconhecem que cumpriram com as leis
Brasileiras e qualquer normativa que trate de proteção de dados.
LEIS ANTICORRUPÇÃO: o CLIENTE declara que, nesta data, cumpre
estritamente as leis, normas, regulamentos e regras, nacionais e
internacionais, relacionadas à anticorrupção e lavagem de dinheiro,
incluindo todas as Convenções assinadas pelo Brasil e as leis brasileiras
que tratam do tema, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 12.846/2013
(e alterações), e as vigentes nos Estados Unidos da América (“FCPA” ou
“US Foreign Corrupt Practices”) e no Reino Unido (“UK Bribery Act 2010”).
Além disso, durante a vigência de sua relação com a AIR PRODUCTS
BRASIL o CLIENTE compromete-se por si e suas Pessoas Relacionadas
a manter o estrito cumprimento de tais leis, obrigando-se a não incorrer ou
desenvolver, de forma alguma, por meio de qualquer dos seus donos,
controladores, responsáveis, executivos principais, diretores,
administradores, representantes, agentes ou dependentes em geral
(“Pessoa Relacionada”), nenhum tipo de atividade ou conduta que atente
contra as referidas leis e recomendações governamentais correlatas, sob
pena de rescisão imediata da presente, sem prejuízo da adoção das
medidas legalmente obrigatórias, bem como o ressarcimento dos
prejuízos apurados.
A AIR PRODUCTS BRASIL não permite, de forma alguma, e proíbe
expressamente o CLIENTE, suas Pessoas Relacionadas e contratantes,
efetuar em seu nome ou em seu benefício, ou em nome ou benefício da
AIR PRODUCTS BRASIL ou suas Pessoas Relacionadas, qualquer ato
que possa ser contrário a tais leis e, em especial: i – efetuar qualquer tipo
de pagamento indevido a funcionários de qualquer tipo de repartição ou
instituição pública, bem como pagar / conceder vantagem indevida; ii –
ocultar e/ou dissimular a origem ilícita de produtos que tiverem sido obtidos
por meio da execução de um delito ou a aquisição, posse, detenção ou
uso de tais produtos; iii – solicitar, arrecadar ou fornecer fundos a fim de
que sejam utilizados na comissão de delitos terroristas; e/ou iv – comprar,
vender ou comercializar, em qualquer forma, espécies furtadas, roubadas
ou objeto de receptação, conhecendo ou devendo conhecer sua origem.
PADRÕES ÉTICOS, AUDITORIAS E CERTIFICAÇÕES: o CLIENTE
declara cumprir, durante toda a vigência desta Proposta, com os padrões
éticos, legais e regulatórios de qualidade, segurança, ética, trabalho e
meio ambiente e manter sua capacidade financeira e, em geral, os
padrões, qualificações, autorizações e certificações necessárias ao
exercício de suas atividades, tudo de acordo com os requisitos da AIR
PRODUCTS, em especial o Código de Conduta Air Products, que, embora
dirigido aos funcionários AIR PRODUCTS, são aplicáveis ao CLIENTE e
está
disponível
em:
http://www.airproducts.com/Company/governance.
PROTOCOLO OPERACIONAL DE FORNECIMENTO: os cilindros,
recipientes, tanques e embalagens em geral (“Equipamentos”), nos quais
se efetuará o fornecimento de gases poderão ser cedidos provisoriamente
em locação ou comodato e serão regulados pelas respectivas normas do
Código Civil. A Proposta indicará a qual título o Equipamento será cedido.
A duração do comodato/locação terá a mesma da duração da relação de
fornecimento de gases. Em caso de perda, destruição parcial ou total dos
Equipamentos, deverá ser pago por eles o respectivo valor indicado em
nota fiscal de remessa de produto ou Equipamentos ou cópia da cotação
de um fornecedor de Equipamentos. O CLIENTE renuncia ao direito de
retenção sobre os Equipamentos. O CLIENTE obriga-se a se opor a
qualquer ameaça que afete a propriedade ou posse que possui a AIR
PRODUCTS BRASIL sobre os Equipamentos. O CLIENTE reconhece a
propriedade exclusiva da AIR PRODUCTS BRASIL sobre os
Equipamentos e declara o CLIENTE que terá um estrito controle que
garanta a proteção sobre os Equipamentos e abster-se-á de usá-los para
qualquer outro fim diferente do fornecimento de gases pela AIR

PRODUCTS BRASIL, bem como deverá se abster de transferi-los a
terceiros, a qualquer título e por qualquer causa.
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE PELOS EQUIPAMENTOS: o
CLIENTE obriga-se a observar o maior cuidado e diligência no
cumprimento de todas as suas obrigações aqui previstas e do contrato em
virtude do qual são entregues tais produtos (contrato de comodato,
contrato arrendamento, termo de responsabilidade ou documento
correlato), sendo responsável até mesmo pela culpa leve, tanto pelas
imperfeições ou avarias sofridas quanto pela sua perda, transferência,
entrega e/ou por terceiros, total ou parcialmente ou por sua destruição. O
ressarcimento dos danos e o reembolso do valor de reposição serão
determinados com base no valor de nota fiscal dos Equipamentos; tudo
isto sem prejuízo das responsabilidades legais, civis e penais derivadas
do uso e/ou entrega, transpasso ou transferência contrários à presente. O
CLIENTE reconhece que existem perigos associados à utilização do(s)
produto(s), Equipamento(s) e/ou serviços objeto(s) dela, que compreende
tais riscos e que é sua responsabilidade advertir e proteger seus
funcionários e demais pessoas expostas a tais riscos, incluindo terceiros.
O CLIENTE manterá indenizado, indenizará e defenderá a AIR
PRODUCTS BRASIL de e contra qualquer responsabilidade legal
decorrentes do descumprimento desta previsão. O CLIENTE assume o
risco e a responsabilidade legal pelas perdas, prejuízos ou danos a
pessoas ou à sua propriedade ou outros que surjam da presença ou uso
do(s) Equipamento(s), produto(s) e/ou serviço(s) ou por não se ter
realizado e/ou seguido as devidas advertências. O CLIENTE assume
plena responsabilidade pelo status dos Equipamentos utilizados para o
armazenamento e manipulação dos gases e seus acessórios a partir do
momento de seu recebimento e, portanto, libera a AIR PRODUCTS
BRASIL da respectiva responsabilidade pelos prejuízos que o CLIENTE
venha a sofrer em seu pessoal, clientes ou terceiros em geral. Para tanto,
o CLIENTE examinará os Equipamentos e produtos que forem utilizados
para o armazenamento e manipulação dos gases e seus acessórios e
abster-se-á de usar aqueles que não estejam aptos.O CLIENTE
compromete-se a manter a AIR PRODUCTS BRASIL isenta de toda
reclamação ou demanda de terceiros oriunda de algum tipo de
responsabilidade relacionada com prejuízos causados pelo uso dos
Equipamentos, obrigando-se a indenizá-lo de qualquer valor que seja
condenada a pagar para tais fins. Sem prejuízo do anterior, em qualquer
caso a responsabilidade da AIR PRODUCTS BRASIL por qualquer tipo
de multas e danos e perante qualquer reclamação do CLIENTE, estará
limitada aos danos diretos, com um limite máximo de 01 (um)
carregamento de Produto questionado. A AIR PRODUCTS BRASIL não
responderá, em nenhum caso, por lucros cessantes nem danos indiretos
ou morais.
SIGILO: todas as informações a que o CLIENTE e as respectivas Pessoas
Relacionadas que tenham tido acesso por ocasião da apresentação da
presente, sejam informações de caráter científico, técnico, operacional,
comercial e / ou financeiro devem ser mantidas sob estrita
confidencialidade, devendo o CLIENTE e as Pessoas Relacionadas
abster-se de divulgar referidas informações ou utilizá-las em proveito
próprio ou de terceiros, direta ou indiretamente.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DOMICÍLIO E COMPETÊNCIA: esta
Proposta será regida e interpretada de acordo com as leis do Brasil. O foro
será o da Capital do Estado de São Paulo.

