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Termos e condições gerais de entrega da Johnson Controls 11/2015 

 
1. Definições 

 
A menos que o contexto o determine de outro modo, pelas seguintes palavras e frases entenda-se: 
 

1.1 "Condições": Os termos e condições gerais de entrega da Johnson Controls. 
1.2 "Incoterms®": A versão mais recente dos Incoterms® publicada pela Câmara de Comércio Internacional. 
1.3 "Grupo Johnson Controls": Johnson Controls, Inc. e suas filiais. 
1.4 "JC": A entidade da Johnson Controls denominada no contrato. 
1.5 "Comprador": A pessoa ou empresa a quem a JC entrega ou tenciona entregar os Produtos. 
1.6 "Produto(s)": Os produtos que devem ser entregues pela JC ao Comprador. 
1.7 "Bens reservados": Os Produtos sujeitos a reserva de propriedade, de acordo com a Secção 9. 
1.8 "Documentação de vendas": A documentação especificada na Secção 3.3. 
1.9 "Desempenho suplementar": A solução definida na Secção 6.2. 

 
2. Âmbito 

 
2.1 Estas Condições aplicam-se a todas as entregas realizadas por parte da JC ao Comprador, o qual declara o seu total acordo e aceitação. 

Exclui-se a aplicabilidade de condições de compra gerais ou de outras condições do Comprador, mesmo que a JC não rejeite 
expressamente esses outros termos ou que a JC, tendo conhecimento do mesmo, aceite incondicionalmente ou tenham impacto no 
desempenho. 
 

2.2 Estas Condições não sofrerão quaisquer variações, salvo se acordado expressamente pela JC por escrito; isto também é aplicável a 
uma qualquer variação deste requisito escrito. 
 

3. Orçamentos, Celebração do contrato, Documentação de vendas 
 

3.1 Os orçamentos da JC não são vinculativos, salvo se expresso em contrário pela JC por escrito. Os orçamentos e os orçamentos 
vinculativos podem ser modificados pela JC até que a JC receba a ordem de compra do Comprador por escrito. 
 

3.2 O contrato só entrará em vigor quando a JC aceitar a ordem de compra do Comprador, seja confirmando a receção por escrito ou 
executando a ordem de compra. A aceitação da ordem de compra por parte da JC e o contrato entre as partes estarão sujeitos a estas 
Condições. Os acordos ou compromissos verbais têm de ser confirmados pela JC por escrito para que a JC fique vinculada aos mesmos. 
 

3.3 Todos e quaisquer desenhos, ilustrações, projetos, especificações, descrições de produto, fichas de dados de produto, planos e 
especificações relativas a peso, tamanho e dimensões ou materiais comparáveis submetidos pela JC ou contidos na documentação 
técnica ou comercial da JC ("Documentação de vendas") têm apenas valor indicativo e não são vinculativos salvo se expresso em 
contrário pela JC por escrito. Toda a Documentação de vendas fornecida ao Comprador deve permanecer como propriedade exclusiva 
da JC e não será utilizada pelo Comprador para qualquer finalidade além da preparação ou execução do contrato. 
 

4. Termos de entrega, Atraso na aceitação da entrega 
 

4.1 Salvo se disposto em contrário na confirmação de ordem da JC, a entrega será efetuada com "CIP" (porte e seguro pagos até) local de 
destino indicado (Incoterms®).  
 

4.2 A JC reserva-se o direito de efetuar a entrega em uma ou mais parcelas, com as respetivas faturas parciais, desde que as entregas 
parciais sejam razoáveis para o Comprador. Para fins de pagamento, cada parcela deve ser tratada como um contrato em separado. 
 

4.3 Salvo se expressamente disposto em contrário na confirmação de ordem da JC, qualquer data de entrega ou período de entrega proposto 
pela JC é apenas uma estimativa não vinculativa. A JC não será responsável perante o Comprador por qualquer falha de entrega numa 
data de entrega não vinculativa ou num período de entrega não vinculativo. 
 

4.4 Um período de entrega acordado começa com o envio da confirmação de ordem da JC. O cumprimento da JC perante uma data de 
entrega ou período de entrega está sujeito ao desempenho oportuno das obrigações do Comprador tidas como condição para a entrega, 
como seja o fornecimento de quaisquer documentos necessários para a entrega ou o pagamento de quaisquer adiantamentos acordados. 
Se esse não for o caso, a JC não será responsável pelo respetivo atraso. 
 

4.5 O Comprador estará em atraso na aceitação da entrega se não aceitar os Produtos no fim do período de entrega vinculativo ou na data 
de entrega vinculativa. No caso de períodos de entrega ou datas de entrega não vinculativos, a JC poderá informar o Comprador de que 
os Produtos estão prontos; se o Comprador não aceitar os Produtos no prazo de duas (2) semanas a contar da data de receção da 
notificação de disponibilidade, estará em atraso na aceitação da entrega. 
 

4.6 Em caso de atraso na aceitação da entrega ou outro atraso na entrega imputável ao Comprador, a JC poderá exigir indemnização, a 
qual incluirá, entre outros, os custos de armazenamento. O Comprador deverá pagar uma compensação de montante único pelos custos 
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de armazenamento até 0,1% do preço da compra pelos Produtos armazenados, por dia civil de armazenamento, mas não mais do que 
1% por mês; a JC reserva-se o direito de exigir outras indemnizações. Caso contrário, a JC poderá descartar os Produtos após a definição 
infrutífera de um período de carência razoável e, ao invés, entregar um Produto semelhante num período razoável nos termos e condições 
do contrato ou poderá cancelar o contrato e exigir indemnizações adicionais. 
 

5. Transferência de riscos, Expedição e Seguro 
 

5.1 Os Produtos serão considerados entregues e os respetivos riscos serão transferidos para o Comprador em conformidade com os 
Incoterms® aplicáveis. Caso a entrega seja atrasada por motivos imputáveis ao Comprador, o risco será transferido para o Comprador 
na data da notificação de disponibilidade para entrega dos Produtos ou na data na qual o Comprador passe a estar em atraso na aceitação 
da entrega. 
 

5.2 Se a JC, a pedido do Comprador, desempenhar algumas das tarefas da responsabilidade do Comprador, em conformidade com os 
Incoterms® aplicáveis (incluindo, entre outros, o pagamento de seguro contra danos de transporte, quebra, incêndio e acidentais), essas 
tarefas serão consideradas como desempenhadas em nome e por conta do Comprador e isto não modificará a alocação de riscos e 
responsabilidades ao abrigo dos Incoterms® aplicáveis. Quaisquer custos decorrentes do supracitado serão suportados exclusivamente 
pelo Comprador, que irá reembolsar tais custos à JC após receção da fatura relevante. 
 

5.3 Os Produtos serão embalados como habitualmente ou conforme especificado na confirmação de ordem da JC. 
 

5.4 Paletas reutilizáveis, grades especiais e outras embalagens especiais são propriedade da JC e deverão ser devolvidas à JC, com portes 
pagos, sem utilização intermédia por parte do Comprador. Se estes itens não forem devolvidos no prazo de oito (8) semanas após a 
entrega, a JC poderá cobrar ao Comprador o valor total de substituição desses itens. 
 

5.5 A JC não será obrigada a entregar os produtos a terceiros a pedido do Comprador, salvo se acordado pelas partes por escrito. 
 

6. Garantia limitada da JC, Exclusão de garantia, Soluções 
 

6.1 A JC garante que os Produtos estarão: (i) isentos de defeitos em termos de material e fabrico e (ii) em conformidade com o acordado 
nas especificações de desempenho. 
 

6.2 Se algum Produto apresentar defeitos no momento da transferência de riscos, a JC poderá, a seu critério, retificar (reparar) o defeito ou 
fornecer um produto de substituição sem defeitos (coletivamente "Desempenho suplementar") sem quaisquer custos para o Comprador. 
O Desempenho suplementar será realizado sem reconhecimento de uma obrigação legal. Se a JC não estiver preparada ou em posição 
de, ou se esta se recusar a fornecer o Desempenho suplementar, ou se o Desempenho suplementar se atrasar para além de um período 
de tempo razoável por motivos imputáveis à JC, ou se, de outro modo, o Desempenho suplementar falhar, o Comprador poderá, ao 
abrigo das disposições legais aplicáveis, cancelar o contrato ou reduzir o preço da compra e/ou exigir uma indemnização ao abrigo da 
Secção 7. Estão excluídos quaisquer outros direitos de garantia adicionais. 
 

6.3 O local de realização do Desempenho suplementar por parte da JC será a sede social da JC. Os pedidos de indemnização do Comprador 
por custos incorridos no âmbito do Desempenho suplementar, nomeadamente custos de transporte, viagens, mão-de-obra e material, 
estão excluídos na medida em que os custos aumentam como resultado dos Produtos serem levados para um local diferente do local de 
entrega acordado. Também estão excluídos os custos de desmontagem e instalação de Produtos defeituosos. A JC poderá cobrar esses 
custos acrescidos ao Comprador. O Comprador poderá apenas reclamar tais custos como indemnizações ao abrigo da Secção 7. 
 

6.4 Se o Comprador tiver o direito de devolver os Produtos, esta ação apenas poderá realizar-se mediante consulta da JC e em conformidade 
com as instruções da JC. 
 

6.5 A JC não será responsável por quaisquer defeitos causados por: 
 

(i) Desgaste natural;  
(ii) Acidente ou dano após a transferência de riscos; ou 
(iii) Uso indevido, alteração, modificação, manuseamento incorreto, inspeção deficiente e, em geral, incumprimento das instruções da JC; 

Além disso, em caso de venda de baterias: 

(iv) Carregamento indevido; sobrecarga; ativação indevida; 
(v) Deixar a bateria descarregada; 
(vi) Danos físicos na bateria derivados de colisão ou outros; abertura da caixa da bateria de qualquer forma; manutenção indevida; 
(vii) Avaria ou falha de componentes ou circuitos elétricos de veículos; 
(viii) Temperatura máxima acima dos 60 °C na área que envolve a bateria, armazenamento incorreto; ou 
(ix) Descarregamento recorrente da bateria devido a ações por parte dos utilizadores de veículos (por ex., deixar as luzes acesas ou utilizar 

acessórios do veículo a potências superiores aos níveis de carregamento, etc.) 

 
6.6 O período de limitação dos direitos de garantia do Comprador é de um (1) ano após a entrega. Esta limitação não se aplicará se um 

defeito for omitido de forma fraudulenta ou se tiver sido dada uma garantia pela qualidade do Produto. Em caso de indemnização por 
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danos, esta limitação não se aplicará nos seguintes casos: (i) ação dolosa; (ii) negligência grave por parte de um responsável ou executivo 
da JC; e (iii) ofensas à vida, membros ou saúde. 
 

6.7 Em caso de Desempenho suplementar como forma de retificação, o remanescente do período de limitação original de um (1) ano a 
contar da data de entrega entrará em vigor a partir do momento de devolução do Produto retificado. O mesmo deverá aplicar-se em caso 
de Desempenho suplementar como forma de substituição. 
 

6.8 A JC não aceita quaisquer responsabilidades pelos programas de garantia do Comprador em nenhuma circunstância. O Comprador é o 
único responsável por qualquer garantia que forneça aos seus clientes. 
 

6.9 Como condição prévia para os direitos do Comprador em termos de defeitos, o Comprador deverá inspecionar os Produtos de acordo 
com as práticas utilizadas no decurso normal das suas atividades. Os defeitos identificados serão comunicados sem demora, o mais 
tardar, no prazo de duas (2) semanas. Os defeitos ocultos serão notificados sem demora, o mais tardar, no prazo de duas (2) semanas 
após a deteção desses defeitos. As notificações deverão indicar especificamente o defeito por escrito. O Comprador deverá informar a 
JC, por escrito e sem demora, relativamente a qualquer notificação de um alegado defeito nos Produtos recebidos dos seus clientes. 
 

7. Limitação de responsabilidade e Responsabilidade pelo produto 
 

7.1 Os preços dos Produtos da JC refletem a seguinte alocação de riscos e limitação de responsabilidade. 
 

7.2 A JC é responsável por danos causados por negligência leve apenas se estes existirem devido à violação de uma obrigação contratual 
material que, de alguma forma, coloca em risco a finalidade do contrato. Neste caso, a responsabilidade é limitada ao dano que é típico 
e previsível. O último também será aplicável a danos causados por negligência grave por parte de um funcionário ou representante da 
JC, o qual não seja um responsável ou executivo da JC. 
 

7.3 Nos casos mencionados na Secção 7.2, a responsabilidade será limitada por evento de dano no montante do valor da ordem individual. 
 

7.4 Nos casos mencionados na Secção 7.2, a responsabilidade por danos indiretos, incidentais, especiais ou consequenciais, lucro, 
rendimento ou fundo de comércio perdido, tempo de inatividade, interrupção de negócios e falha na produção será excluída. 
 

7.5 O período de limitação para indemnizações por danos será de dois anos a partir do momento em que a reclamação surja e o Comprador 
tenha conhecimento de tal. Independentemente do conhecimento do Comprador, o período de limitação será de três anos a partir do 
evento de dano. Para indemnizações por defeitos, aplicar-se-á o prazo estipulado na Secção 6.6. 
 

7.6 As limitações de responsabilidade supracitadas aplicar-se-ão a quaisquer pedidos de indemnização por danos, independentemente da 
sua base legal, exceto a: (i) qualquer responsabilidade obrigatória ao abrigo de leis aplicáveis relativas à responsabilidade do produto; 
(ii) defeitos nos quais tenha sido garantida a qualidade do Produto; (iii) ofensa à vida, membros ou saúde; (iv) ação dolosa; e (v) 
negligência grave por parte de um responsável ou executivo da JC. 
 

7.7 As limitações de responsabilidade supracitadas também se aplicarão em caso de pedidos de indemnização por parte do Comprador por 
danos contra responsáveis, executivos, funcionários ou representantes da JC, se existirem. 
 

7.8 Se o Comprador revender os Produtos, o Comprador irá indemnizar e exonerar a JC de e contra quaisquer reclamações de 
responsabilidade pelo produto por parte de terceiros se e na medida em que o Comprador é responsável pelo defeito que deu origem à 
responsabilidade. 
 

7.9 O Comprador irá: (i) documentar todas as vendas dos produtos finais do Comprador contendo os Produtos; (ii) impor obrigações 
semelhantes aos seus clientes, desde que essa documentação seja possível e razoável para os últimos; e (iii) informar a JC 
imediatamente a respeito de qualquer reclamação, incidente de dano ou outras características flagrantes relacionadas com os Produtos. 
 

7.10 Em defesa de quaisquer reclamações de responsabilidade pelo produto, o Comprador irá fornecer à JC apoio razoável incluindo, entre 
outros, a informação necessária relativamente ao processamento dos Produtos e a proporção dos Produtos utilizados nos produtos finais 
fabricados pelo Comprador. 
 

8. Preços e pagamentos 
 

8.1 Salvo se disposto expressamente em contrário, os preços especificados no orçamento ou na confirmação de ordem da JC são preços 
líquidos e aplicam-se a Produtos entregues com "CIP" (porte e seguro pagos até) local de destino indicado (Incoterms®) excluindo 
embalamento, o qual será acrescido no preço. 
 

8.2 O pagamento de faturas será efetuado na totalidade, sem qualquer dedução, no prazo de trinta (30) dias após a data de expedição. A 
receção do pagamento na conta da JC é decisiva para o pagamento atempado. O pagamento por letra de câmbio apenas é permitido 
mediante acordo escrito prévio. A JC aceita letras de câmbio e cheques como pagamento condicional e apenas se consideram pagamento 
após amortização total. Todos os encargos bancários incorridos de pagamento ou levantamento de letras de câmbio ou cheques serão 
suportados pelo Comprador. A JC não se responsabiliza por apresentação, recurso e notificação atempado e adequado. Não são 
concedidos descontos em pagamentos efetuados por letra de câmbio. 
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8.3 O preço das baterias consiste em dois componentes: (i) o preço base; e (ii) a sobretaxa de chumbo. O preço base é fixo e depende do 

tipo de bateria. Pode ser ajustado conforme especificado na Secção 8.4. A sobretaxa de chumbo é variável e depende da quantidade de 
chumbo utilizada no tipo de bateria específico. Pode ser ajustado mensalmente, ao critério razoável da JC, para refletir flutuações nos 
preços de materiais na Bolsa de Metais de Londres (LME). Os ajustes, se existirem, deverão ser comunicados pela JC ao Comprador 
com um (1) mês de antecedência. As partes aceitam que existe variabilidade no peso do material de determinada bateria quando esta é 
fabricada. 

 
 

8.4 A JC pode ajustar os preços acordados se e na medida em que: (i) os custos dos materiais e da matéria-prima necessários para o fabrico 
dos Produtos aumentem ou diminuam; (ii) os custos salariais (salários) aumentem ou diminuam; (iii) os direitos e impostos aduaneiros 
aumentem ou diminuam. O grau de ajuste deverá refletir a variação real dos custos. A JC deverá notificar o Comprador a respeito do 
ajuste do preço, caso ocorra um aumento no preço, pelo menos dois (2) meses antes da entrada em vigor dos novos preços. Caso ocorra 
um aumento no preço, o Comprador poderá cancelar o contrato através de uma declaração por escrito no prazo de duas (2) semanas 
após a receção da notificação do aumento do preço. 
 

8.5 A JC pode creditar os pagamentos do Comprador para compensar dívidas antigas do Comprador, na seguinte ordem de precedência: (i) 
custos incorridos; (ii) juros; (iii) a dívida principal. 
 

8.6 Em caso de atraso no pagamento por parte do Comprador: (i) a JC poderá suspender a expedição de encomendas pendentes até que 
todos os pagamentos pendentes tenham sido liquidados; (ii) todas as outras faturas pendentes tornar-se-ão imediatamente devidas; (iii) 
a JC poderá reclamar juros sobre contas em atraso à taxa de juro de 8 (oito) pontos percentuais acima da taxa base do Banco Central 
Europeu a contar do início do incumprimento; e (iv) a JC reserva-se o direito de exigir indemnizações adicionais. 
 

8.7 Se, após a celebração do contrato com o Comprador, se verificar que, com base nas condições financeiras do Comprador (especialmente 
em caso de cessação de pagamentos, pedido de insolvência, apreensão ou medidas de execução obrigatória, protestos relativos a 
levantamento de letras de câmbio ou cheques e recusa em honrar débitos diretos e também presencialmente ou a terceiros), o 
cumprimento das obrigações contratuais do Comprador estiver em risco, a JC poderá, ao seu critério, adiar a entrega até que o preço de 
compra total dos respetivos Produtos seja pré-pago na totalidade ou até que seja dada uma garantia adequada (como uma garantia de 
terceiros). Aplicar-se-á o mesmo se, em resultado do atraso de pagamento do Comprador, surgirem dúvidas razoáveis relativamente à 
solvência ou condições financeiras do Comprador. 
 

8.8 Nos casos mencionados na Secção 8.7, a JC poderá adiar as entregas até que todos os pagamentos pendentes tenham sido liquidados 
ou até que seja dada uma garantia adequada. No entanto, relativamente a dívidas a receber cujo pagamento ainda não seja devido, 
incluindo dívidas para as quais a JC esteja obrigada a execução adiantada ao abrigo de contratos previamente celebrados, e dívidas 
sem qualquer ligação inerente ou económica à entrega, isto aplicar-se-á apenas na medida em que a JC possua um interesse justificado 
no mesmo. Se, nos casos da Secção 8.7, uma ou todas as dívidas a receber pela JC forem incluídas numa conta corrente, a JC poderá 
também reter as entregas até que todos os pagamentos devidos nessa conta específica tenham sido pagos. 
 

8.9 Se, nos casos da Secção 8.7, não for efetuado o pré-pagamento ou não for dada a garantia pelo Comprador no prazo de duas (2) 
semanas após pedido da JC, a JC poderá cancelar o contrato. 
 

8.10 O Comprador apenas poderá exercer um direito de retenção ou de compensação se a sua reconvenção for incontestável ou tiver sido 
finalmente adjudicada. Não serão cobrados juros à JC. 
 

9. Reserva de propriedade 
 

9.1 Os Produtos entregues ao Comprador permanecerão propriedade da JC até que todas e quaisquer dívidas a receber do Comprador por 
parte da JC e decorrentes da ligação comercial tenham sido pagas na totalidade. Isto também se aplica, se uma ou todas as dívidas a 
receber pela JC forem incluídas numa conta corrente, até que todos os pagamentos devidos na conta especificada tenham sido pagos. 
 

9.2 O Comprador terá permissão para revender a terceiros os produtos entregues sujeitos a reserva de propriedade ("Bens reservados") 
no decurso da atividade comercial normal e adequada do Comprador. O Comprador não irá penhorar os Bens reservados, conceder 
hipotecas sobre os mesmos ou proceder a outras disposições que ponham em risco a titularidade da JC sobre esses Bens reservados. 
Pelo presente, o Comprador transfere para a JC o direito a receber os rendimentos de qualquer revenda subsequente dos Bens 
reservados, juntamente com todos os direitos incidentais, e a JC aceita pelo presente tal transferência. É concedida ao Comprador a 
autorização revogável de ressarcir sob a forma de crédito as dívidas transferidas para a JC em seu próprio nome. A JC pode revogar 
essa autorização, bem como o direito de revenda dos Bens reservados, se o Comprador se atrasar no desempenho das obrigações 
contratuais, tais como pagamentos à JC, ou se tiverem sido abertos processos de insolvência ou tiverem sido apresentadas petições 
associadas contra os bens do Comprador. Na ocorrência de tal revogação, a JC poderá ressarcir a respetiva dívida e, a pedido da JC, o 
Comprador deverá notificar quaisquer devedores a respeito dessa transferência e fornecer à JC qualquer informação e documentação 
necessária para o ressarcimento da dívida. 
 

9.3 Caso o valor realizável das garantias fornecidas à JC, tendo em consideração o desconto das avaliações bancárias comuns, exceda 
todas as dívidas a receber da JC, as quais devem estar garantidas a mais do que 10%, a JC compromete-se a libertar as garantias, 
conforme selecionado pela JC, mas a pedido do Comprador. 
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9.4 O Comprador deverá tratar os Bens reservados com o devido cuidado e deverá assegurar adequadamente os Bens reservados às suas 

próprias custas, numa base de valor "novo por velho" contra danos por incêndio, inundação e roubo. Caso os Bens reservados sejam 
confiscados ou os direitos da JC sejam ameaçados de qualquer outra forma, o Comprador deverá alertar terceiros para o facto de os 
bens serem propriedade da JC e informar a JC imediatamente. Em consulta junto da JC, o Comprador deverá tomar todas as medidas 
necessárias para evitar tal ameaça. Sendo conveniente para a proteção dos Bens reservados, o Comprador deverá transferir as dívidas 
a receber à JC mediante pedido desta. 
 

9.5 Se o Comprador violar as suas obrigações materiais, como pagamentos à JC, esta pode exigir a devolução dos Bens reservados e, após 
rescisão do contrato, realizá-los com vista a satisfazer as suas dívidas a receber por parte do Comprador, sem prejuízo de quaisquer 
outros direitos que a JC possa ter. Nesse caso, o Comprador deverá conceder à JC ou aos representantes da JC acesso imediato aos 
Bens reservados e entregá-los. Se a JC exigir a entrega, tal não constituirá uma rescisão do contrato por si só. 

 
 

 
9.6 Em caso de entregas em outras jurisdições nas quais as disposições anteriores relativamente à reserva de propriedade não tenham os 

mesmos efeitos de salvaguarda que em Espanha, mas nas quais a JC possa manter outros direitos de salvaguarda equiparáveis, a JC 
pode fazer valer esses direitos de salvaguarda. O Comprador deverá tomar todas as providências e cooperar em todas as medidas 
necessárias e vantajosas, como o registo e a publicação, para a validade e exigibilidade de tais direitos. 
 

10. Direitos de propriedade intelectual 
 

10.1 Salvo acordado expressamente em contrário por escrito pela JC, nenhum direito, titularidade ou interesse é concedido ao Comprador 
pelo presente contrato no que diz respeito a nomes, marcas comerciais, patentes, patentes pendentes, know-how, direitos de autor ou 
outros direitos de propriedade industrial e intelectual detidos pela JC ou pelo Grupo Johnson Controls relativamente aos Produtos e a 
qualquer documentação associada. 
 

10.2 O Comprador só pode utilizar as denominações comerciais ou marcas registadas da JC ou do Grupo Johnson Controls nas suas 
atividades de promoção: (i) com o consentimento prévio por escrito da JC; (ii) de acordo com as orientações gerais da JC; e (iii) no seu 
formato original e em Produtos originais inalterados. A JC reserva-se o direito de revogar qualquer autorização concedida a qualquer 
momento. 
 

10.3 A JC deverá indemnizar e isentar de responsabilidade o Comprador de e contra qualquer reclamação decorrente do facto de a utilização 
real dos Produtos conforme fornecidos pela JC violar diretamente os direitos de propriedade intelectual de terceiros no país do 
Comprador, contanto que: (i) a JC tenha sido imediatamente notificada por escrito da ação judicial e de qualquer queixa que anteceda a 
mesma; (ii) a JC tenha o direito de assumir a autoridade exclusiva para orientar a defesa ou resolução de tal queixa ou quaisquer 
negociações com ela relacionadas a expensas próprias; (iii) o Comprador forneça à JC todas as informações e assistência adequadas 
por ela solicitadas no que diz respeito a tal reclamação ou ação judicial; e (iv) o Comprador tenha utilizado os Produtos estritamente de 
acordo com o fim a que se destinavam. 
 

10.4 A indemnização acima mencionada está expressamente limitada a danos atribuídos a terceiros na decisão final do tribunal ou à quantia 
em dinheiro, à resolução ou ao compromisso acordado pela JC. 
 

10.5 Caso a utilização dos Produtos seja proibida em consequência de tal reclamação, a JC poderá, a seu critério: (i) substituir os Produtos 
infratores por produtos não infratores com funcionalidades semelhantes às dos Produtos infratores; (ii) obter uma licença para que o 
Comprador utilize os Produtos em condições razoáveis; ou (iii) devolver ao Comprador o preço de compra dos Produtos menos um valor 
razoável como consequência do uso, dos danos ou da obsolescência. 
 

10.6 O anteriormente disposto constitui a responsabilidade total da JC relativamente à violação de quaisquer direitos de propriedade intelectual 
de terceiros causada pelos Produtos. 
 

10.7 A JC não é obrigada a analisar determinadas especificações estipuladas pelo Comprador no que diz respeito à violação dos direitos de 
terceiros. Em caso de violação de quaisquer direitos de terceiros devido ao cumprimento de tais especificações, o Comprador deve 
indemnizar e isentar de responsabilidade a JC de e contra qualquer queixa decorrente de ou relacionada com tal violação.  
 

10.8 A JC pode destruir modelos específicos (incluindo, entre outros, de design e formato de etiquetas, etc.) desenvolvidos para o Comprador, 
no prazo de um ano a partir da data da última entrega, sem obrigação de informar previamente o Comprador.  

 
11. Confidencialidade 

 
11.1 Todas as informações, incluindo, mas não só, termos contratuais, termos de ordens ou confirmações de ordens, incluindo preços, deverão 

ser tratadas como confidenciais pelas partes. Não deverá ser feita qualquer referência às relações comerciais entre a JC e o Comprador 
ou às entregas dos Produtos (à exceção da divulgação a consultores profissionais de cada uma das partes conforme necessário) sem o 
consentimento prévio por escrito da outra parte. As obrigações das partes ao abrigo da presente Secção 11 continuarão em vigor durante 
um período de três anos a partir da data da divulgação da informação. As restrições e obrigações da presente Secção 11 não se aplicam 
a informações que: (i) já sejam do conhecimento público no momento da divulgação; (ii) se tornem do conhecimento público após a 
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divulgação por facto não imputável à outra parte; (iii) segundo prova documentada por escrito da outra parte, já estivessem na sua posse 
antes da divulgação; ou (iv) tenham sido desenvolvidas de forma independente pela outra parte sem utilização ou referência a 
informações da parte que as divulga. 
 

11.2 Após o termo ou a cessação do contrato, mediante pedido da JC, o Comprador deverá entregar imediatamente à JC todos e quaisquer 
documentos e outros meios, incluindo todas as cópias dos mesmos, seja em que formato for, que contenham ou estejam relacionados 
com informações confidenciais ou de propriedade da JC. 
 

12. Cessação 
 

12.1 A JC reserva-se o direito de cancelar o contrato ou qualquer ordem de compra executada ou em execução, em caso de uma violação do 
contrato por parte do Comprador que não tenha sido corrigida após um período de sanação razoável definido pela JC ao Comprador. 
 

12.2 A JC poderá cancelar qualquer relação de fornecimento em vigor a qualquer momento mediante aviso prévio por escrito com 
antecedência de três (3) meses. Quaisquer direitos da JC de rescisão por justa causa ao abrigo dos regulamentos aplicáveis não serão 
afetados. 

 
 
 

 
13. Força maior 

 
13.1 Os eventos devidos a motivos de força maior, como guerra, catástrofes naturais, terramotos, conflitos industriais e laborais (incluindo os 

limitados às instalações da JC), escassez de matérias-primas, incêndios, escassez de oferta que impeça o cumprimento das obrigações 
da JC ao abrigo do presente contrato ou quaisquer outros eventos que sejam imprevisíveis, inevitáveis e estejam para além da esfera de 
influência da JC e pelos quais a JC não seja imputável, deverão exonerar a JC do seu dever de entrega atempada dos Produtos enquanto 
durarem os efeitos. Os prazos de entrega estipulados deverão ser prorrogados por todo o período do evento e respetivos efeitos; o 
Comprador deverá ser devidamente informado da ocorrência de tal evento e das suas repercussões. Se o término do evento e as suas 
repercussões não forem previsíveis ou se este se prolongar por mais de três (3) meses, a JC pode cancelar o contrato total ou 
parcialmente mediante notificação por escrito. A Secção 13.1 também se aplica quando os subcontratantes ou os subfornecedores da 
JC são afetados por estes eventos. 
 

13.2 Em casos de força maior e na medida em que a quantidade de Produtos ao dispor da JC seja insuficiente para satisfazer todos os seus 
clientes, a JC pode repartir os Produtos disponíveis pelos seus clientes como melhor entender. 
 

14. Restrições de exportação — Reexportação 
 
Qualquer (re)exportação dos Produtos pelo Comprador deverá ser realizada sob a exclusiva responsabilidade do Comprador. O 
Comprador deverá cumprir todos os regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis relativos ao controlo das exportações. O 
Comprador deverá obter as licenças de exportação ou outra documentação necessárias antes de proceder à (re)exportação dos 
Produtos. O Comprador deverá indemnizar e isentar a JC de e contra qualquer responsabilidade, danos, despesas, multas e sanções 
resultantes do, e de um modo mais geral, reembolsar a JC por qualquer quantia monetária (incluindo honorários de advogados) que a 
JC tenha de pagar em consequência do, não-cumprimento por parte do Comprador de quaisquer regulamentos aplicáveis relativos ao 
controlo de exportações.  
 

15. Idioma aplicável 
 
A versão original destas Condições está redigida em inglês. Na eventualidade de uma tradução para outro idioma e caso surjam 
discrepâncias entre o texto em inglês e o texto na língua estrangeira, a versão inglesa deverá prevalecer. 
 

16. Divisibilidade 
 
Caso algum termo, cláusula ou disposição contido nestas Condições seja declarado ou considerado inválido por um tribunal com 
jurisdição competente, tal declaração ou consideração não afetará a validade de qualquer outro termo, cláusula ou disposição contido 
nestas Condições. O termo, cláusula ou disposição inválida deverá ser substituído por um termo, cláusula ou disposição com efeitos 
económicos semelhantes ao do propósito que teria sido acordado comercialmente pelas partes. 
 

17. Legislação e jurisdição aplicável  
 

17.1 Todos os contratos entre a JC e o Comprador são exclusivamente regidos pelas leis espanholas, à exceção das respetivas regras de 
conflitos de leis e da Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG na sua 
sigla em inglês), as quais se excluem pelo presente.  
 

17.2 Quaisquer conflitos decorrentes de ou relacionados com um contrato entre a JC e o Comprador deverão ser submetidos de forma 
irrevogável e exclusiva aos tribunais de Madrid, Espanha. A JC também pode apresentar queixas contra o Comprador no âmbito da 
jurisdição competente deste último. 


