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ÂMBITO 

1. Estas condições gerais aplicam-se a todas as compras de 
produtos realizadas  pela Nefab AB e/ou alguma das suas afiliadas 
(designado “Comprador”) aos seus fornecedores (designado 
“Vendedor”). Não poderão existir desvios às presentes condições 
gerais, excepto nos casos especificamente acordados por escrito 
por representante autorizado do Comprador. 

2. Reconhece-se que qualquer empresa afiliada da Nefab AB pode 
comprar mercadorias do Vendedor nos mesmos termos e 
condições aqui estabelecidos. A Nefab AB não assume qualquer 
risco ou responsabilidade por alguma das suas afiliadas.  

3. A Encomenda (conforme definido abaixo), as presentes condições 
gerais, qualquer especificidade acordada por escrito ou qualquer 
outro acordo, promessas ou compromissos efetuados por escrito 
pelo Comprador, independentemente da sua  forma, são parte 
integrante do acordo de compra dos produtos realizado entre o 
Comprador e o Vendedor (designado “Contrato”). O Comprador 
encontra-se apenas vinculado aos termos e condições 
expressamente definidos no Contrato. 

ENCOMENDAS 

4. Considera-se que um Contrato é celebrado mediante confirmação 
expressa pelo Vendedor de um pedido de compra do Comprador 
(designado "Encomenda") ou, se nenhuma confirmação expressa 
tiver sido emitida, a confirmação será considerada tacitamente 
emitida após o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da receção 
da Encomenda pelo Vendedor. 

Se o Vendedor não desejar ficar vinculado à encomenda ou se 
desejar incluir outras condições ou alteração de preço, quantidade 
ou qualquer outro elemento contido na Encomenda, deverá 
informar expressamente o Comprador que a Encomenda foi 
recusada, informando quanto aos motivos dessa recusa. 

Qualquer desvio ou alteração feito sob a forma de “confirmação” e 
que não corresponda à Encomenda feita pelo Comprador, será 
considerado ineficaz. O Comprador não ficará vinculado a 
qualquer elemento presente na confirmação da Encomenda, 
colocado pelo Vendedor, quando o mesmo configurar um desvio 
ou alteração do conteúdo da Encomenda, exceto se o Comprador 
remeter ao Vendedor uma confirmação escrita aceitando aquele 
desvio ou alteração. 

5. O Comprador pode alterar ou cancelar, no todo ou em parte, 
uma encomenda.  

6. As previsões ou orçamentos, apresentadas pelo Comprador, 
não representam um compromisso ou obrigação, nem devem 
ser interpretadas pelo Vendedor como a realização ou ordem 
de compra sobre tais produtos. 

 

ENTREGAS 

7. Quando um termo comercial tiver sido acordado, será 
interpretado de acordo com os INCOTERMS da Câmara de 
Comércio Internacional em vigor no momento da celebração 
do Contrato. Se nenhum termo comercial for especificamente 
acordado, a entrega será a localização DAP do Comprador 
(definido INCOTERMS 2020, conforme emendado). 

 

8. Todas as mercadorias devem ser entregues 
impreterivelmente até à data indicada na Encomenda. O 
Vendedor está ciente de que o Comprador pode sofrer danos 
como resultado do atraso na entrega, ainda que o atraso seja 
atribuível apenas a parte da mercadoria. 

 

9. Se o Vendedor considerar que não poderá cumprir a data de 
entrega acordada, deverá notificar imediatamente o 
Comprador por escrito, expondo a causa do atraso e 
indicando a data de previsão da entrega. 

 

10.  Se uma entrega ou parte da entrega estiver em atraso, 
independentemente de dolo ou culpa do Vendedor, o 
Comprador terá o direito de exigir que o Vendedor cumpra as 
suas obrigações nos termos do Contrato ou, se o atraso for 
significativo para o Comprador, ao cancelamento do Contrato 
mediante notificação escrita ao Vendedor, o qual estará 
sujeito às penalidades aplicáveis. 

 

11. Adicionalmente, o Comprador terá direito a uma 
indeminização no montante de 5% (cinco por cento) do valor 
das mercadorias por cada por cada dia útil de atraso, 
calculado a partir da data inicialmente acordada até à data 
efectiva da entrega de todos os itens objecto da Encomenda. 
O Comprador tem o direito de deduzir ao valor das facturas 
do Vendedor a indeminização supra. O Comprador tem direito 
a uma compensação adicional pelos custos, perdas e danos 
que venha a sofrer causados pelo atraso na entrega dos 
produtos, até à extensão em que estes excedam o valor da 
indeminização suprarreferida. 

 

PREÇO 

12. Se o preço não estiver definido no Contrato, o Vendedor deve 
emitir a factura ao Comprador de acordo com o preço de 
mercado mais baixo à data de emissão da Encomenda. 
Nenhum dos preços deve incluir o valor do IVA. O Comprador 
deve pagar os valores de IVA e direitos aduaneiros aplicáveis. 
O Vendedor deverá pagar todos os restantes impostos, taxas 
e outros encargos e custos, independentemente da natureza 
dos mesmos. Não serão aceites pelo Comprador quaisquer 
encargos ou custos relativos ao embalamento, excepto se tal 
resultar de acordo escrito 

  

PAGAMENTO 

13. O Vendedor não poderá emitir a(s) factura(s) antes da 
entrega das mercadorias ao Comprador.  

14. Condições de pagamento: 90 dias a contar da data em que o 
Comprador receber a factura que se encontre em 
conformidade com as condições contratualizadas. As 
facturas devem indicar o número da ordem de Encomenda do 
Comprador ou outra referência inequívoca ao Contrato. 

 

EMBALAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 

15. A embalagem e acondicionamento devem estar de acordo 
com as instruções específicas do Comprador. Se nenhuma 
instrução específica tiver sido fornecida pelo Comprador, a 
embalagem e o seu acondicionamento deverão fornecer a 
proteção necessária para evitar danos ou deterioração das 
mercadorias durante o transporte, sendo que eventuais 
danos ocorridos durante o transporte em decorrência da 
inadequação da embalagem serão suportados integralmente 
pelo Vendedor. 

Todas as mercadorias devem ser identificadas com o número 
de Encomenda ou outra referência inequívoca ao Contrato. O 
material utilizado para efectuar o acondicionamento deve 
estar em conformidade com os regulamentos ambientais, 
incluindo, entre outros, a lista de materiais proibidos e 
restritos (http://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--
group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf). 

 

Todas as mercadorias, salvo quando especificado de outra 
forma pela Nefab, devem ser identificadas com uma 
etiqueta, incluindo:  
a. Encomenda de compra da Nefab;  

http://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
http://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
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b. Nota de entrega do fornecedor;  
c. O número de Item da Nefab;  
d. O Número de item do fornecedor; e  
e. Quantidade de produtos/bens por palete/pacote. 

 

GARANTIAS E RESPONSABILIDADES POR  

DEFEITOS 

16. O Vendedor assegura e garante que os produtos estão de 
acordo com as especificações e (i) desempenham e estão em 
conformidade com os termos estabelecidos no Contrato; (ii) 
são suficientes e adequados para os fins pretendidos; (iii) 
cumprem com todos os requisitos estabelecidos pela lei 
aplicável, regulamentos, normas e critérios comerciais 
aplicáveis; e (iv) estão livre de defeitos, vícios e não 
conformidades na produção, design, materiais e mão de obra. 
As mercadorias que não cumpram o acima disposto serão 
consideradas defeituosas. 

17. O Comprador realizará uma inspeção geral das mercadorias 
dentro de um prazo razoável após a entrega, conservando, 
em todo o caso, o direito de reportar ao Vendedor quaisquer 
defeitos à medida que os mesmos venham a ser detetados, 
significando isto que em cada encomenda poderão existir 
defeitos particulares que surjam em momentos ou ocasiões 
distintos, e que o Comprador poderá reportar esses mesmos 
defeitos à medida que estes forem sendo detetados pelo 
Comprador. 

Se forem detectados em quaisquer das mercadorias no 
momento da inspeção ou posteriormente, o Comprador 
poderá requerer ao Vendedor, ao seu exclusivo critério, que: 

 a) repare ou substitua as mercadorias defeituosas com a 
maior brevidade possível após  recebimento da notificação; 

 b) reembolse o Comprador de todo e qualquer preço e/ou 
remuneração pagos em relação a esses bens; ou 

 c) proceda ao cancelamento da Encomenda ou rescisão do 
Contrato, se o defeito não for insignificante. 

 

Adicionalmente, o Comprador terá direito a uma 
compensação pelos custos, perdas e danos sofridos devido 
aos defeitos das mercadorias. 

18. Os bens ou mercadorias devolvidos de acordo com a clásula 
17 serão entregues ao Vendedor, sendo da inteira 
responsabilidade do Vendedor o custo e risco de tal 
devolução. 

Caso o Comprador opte pela reparação ou substituição das 
mercadorias, o Vendedor será igualmente responsável por 
quaisquer defeitos e vícios nas mercadorias reparadas ou 
que venham a substituir as mercadorias anteriormente 
entregues, nos mesmos termos e condições aplicáveis às 
mercadorias originais e o tempo estabelecido na cláusula 17. 

 

19. O pagamento da mercadoria não será considerado como a 
aceitação dos bens pelo Comprador e, por conseguinte, não 
afectará quaisquer dos direitos do Comprador estabelecidos 
nas cláusulas 17 e 18. 

 

20. O Vendedor deve assegurar que todos os seus 
subcontratantes, se os houver, actuem de acordo com todos 
os termos previstos no Contrato, permanecendo o Vendedor 
totalmente responsável pelas obrigações e responsabilidades 
de cada subcontratado, assim como pelas suas. 

 

21. As garantias do Vendedor mencionadas na clausula 16 
devem permanecer válidas e em vigor por um período não 
inferior a vinte e quatro (24) meses após a data de entrega 
das mercadorias. Quando exista reparação ou substituição 
de mercadorias não conformes, o Vendedor será responsável 
pelos defeitos detetados nos bens reparados ou substituídos 
nos mesmos termos e condições aplicáveis aos bens 
orginais, e a contagem do período estabelecido nesta 
cláusula iniciar-se-á apartir da data em que a reparação ou 
substituição ocorra.  

 

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 

22. Caso as mercadorias, por defeitos e/ou vícios, ocasionem 
danos a pessoas e/ou bens que não os bens adquiridos, o 
Vendedor deverá indemnizar o Comprador, 
responsabilizando-se ainda o Vendedor por quaisquer 
custos, perdas, ou encargos relacionados com tais danos, 
incluindo honorários e demais encargos legais associados. 

 

SEGURO 

23. O vendedor fica obrigado a manter uma apólice de  seguro 
adequada, incluindo, mas não se limitando a um seguro por 
responsabilidade civil relacionado com os produtos, cujo 
capital deve cobrir quaisquer tipos de reclamações relativas 
às mercadorias até ao valor máximo de 5.000.000,00 € (cinco 
milhões de euros) por reclamação. 

 

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES  

24. O Vendedor será responsável pelas infrações ou violações de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual ou de terceiro 
que os produtos venham a originar, responsabilizando-se 
ainda o Vendedor por indemnizar o Comprador e por suportar 
quaisquer custos, perdas ou encargos relacionados com 
aquelas infrações ou violações. 

 

QUESTÕES DE FORÇA MAIOR  

25. As seguintes circunstâncias constituirão motivos de força 
maior se delas resultar o impedimento de execução do 
Contrato ou tornarem a execução excessivamente onerosa e 
não pudessem ser razoavelmente previstas: disputas 
industriais e qualquer outra circunstância fora do controlo das 
partes, como incêndio, cenário de guerra, mobilização ou 
convocação militar, requisição, apreensão, restrições 
comerciais e cambiais, insurreição e comoção civil, escassez 
de transporte, escassez geral de materiais, restrições no 
fornecimento de energia e defeitos ou atrasos nas entregas 
por subcontratantes causados por qualquer uma das 
circunstâncias mencionadas nesta cláusula. A parte que 
desejar invocar a suspensão do acordo com base nesta 
cláusula, deverá notificar de imediato e por escrito a outra 
parte sobre a intervenção e a cessação de tal circunstância. 

 

26. Sem prejuízo das disposições constantes nas presentes 
condições gerais, ambas as partes têm o direito de resolver o 
Contrato mediante notificação por escrito à outra parte, se a 
execução do Contrato for atrasada por mais de 03 (três) 
meses por qualquer motivo excepcional de suspensão, 
conforme descrito na cláusula 25. 

 

TÉRMINO 

27. Qualquer uma das Partes pode, a qualquer momento, 
cancelar a Encomenda ou resolver os Contratos, com efeito 
imediato e sem compensação para a outra parte se: 
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a) A contraparte contrária ou seus controladores directos e 
indirectos requererem, ou contra estes seja judicialmente 
requerida a sua liquidação, ou seja nomeado administrador 
judicial em caso de falência, insolvência, recuperação judicial 
ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, ou seja 
nomeado algum gerente/administrador ou figura equivalente 
em nome de um credor, ou estejam verificadas as 
circunstâncias que permitam requerer a insolvência da parte 
ou dos seus controladores diretos e indirectos, por estes ou 
por terceiros, ou, ainda, de qualquer procedimento legal 
similar. 

b) A contraparte tiver incumprido com os termos do Contrato. 

 

TRANSFERÊNCIA POSIÇÃO CONTRACTUAL 

28. O Vendedor não pode ceder a sua posição no Contrato ou os 
direitos e obrigações aqui mencionados sem o consentimento 
prévio  e escrito do Comprador. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

29. O Vendedor compromete-se a manter em sigilo todas as 
informações referentes ao relacionamento comercial com o 
Comprador, não lhe sendo permitido utilizar o nome ou 
designação do Comprador em acções de marketing ou 
quaisquer outras.  

Quaisquer desenhos ou qualquer outra documentação 
fornecida ao Vendedor serão propriedade exclusiva do 
Comprador e o Vendedor compromete-se a não transmitir 
essas informações a terceiros ou a usar as informações 
contidas nesses documentos para qualquer outro fim que não 
o devido cumprimento do Contrato. 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

30. O Código de Conduta do Comprador está disponível em 
https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/. O 
Vendedor reconhece o Código de Conduta do Comprador e 
compromete-se a seguir integralmente o Código de Conduta 
vigente e aplicável à data, bem como a incorporar as regras 
nele contidas nos seus negócios. O Vendedor deve garantir 
que os seus subcontratados, se os houver, actuam de acordo 
com o Código de Conduta. O Vendedor, mediante solicitação 
do Comprador, demonstrará que actua em  conformidade 
com o Código de Conduta. No caso de violação ou 
incumprimento do Código de Conduta pelo Vendedor, o 
Comprador terá o direito de rescindir o Contrato de forma 
imediata, sem qualquer custo ou compensação ao Vendedor, 
mediante notificação por escrito ao Vendedor. 

 

LITÍGIOS/ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

31. Qualquer litígio, conflito, desacordo ou reclamação resultante 
ou não destas Condições Gerais e de qualquer Contrato, ou 
a sua violação ou incumprimento, resolução ou outra forma 
de cessação contratual, ou ainda invalidade dos mesmos, 
ficam sujeitos às leis da República Portuguesa, elegendo-se 
o Foro da Comarca do Porto como o competente para julgar 
estas questões. 

 

COMUNICAÇÕES 

32. Qualquer comunicação exigida ou autorizada a ser realizada 
por qualquer uma das Partes nos termos do Contrato deve 
ser escrita em português ou inglês e enviada por carta 
registrada pelo correio. As notificações devem ser enviadas 
ou entregues ao representante designado da outra parte. 

 

CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTAÇÕES  

AMBIENTAIS 

(APLICÁVEL A VENDEDORES QUE REALIZAM TRABALHOS 
SUBCONTRATADOS NAS INSTALAÇÕES DO COMPRADOR 
OU EM NOME DO COMPRADOR) 
 
33. O Fornecedor é obrigado a implementar e cumprir as leis e 

regulamentos ambientais aplicáveis e vigentes à data, 
associados ao desempenho de atividades relativamente à 
gestão de resíduos, emissões atmosféricas, ruído ou 
derramamentos, que exijam o seu cumprimento em qualquer 
atividade ou trabalho realizado nas instalações do Comprador 
ou dos seus clientes. 

 
 
 
SAÚDE E SEGURANÇA 
  
(APLICÁVEL A VENDEDORES QUE REALIZAM TRABALHOS 
SUBCONTRATADOS NAS INSTALAÇÕES DO COMPRADOR 
OU EM NOME DO COMPRADOR) 
 
34. O Vendedor deve fornecer o pessoal qualificado e de 

segurança, bem como os  elementos de segurança 
necessários para realizar o trabalho em conformidade com as 
normativas legais e internas da Nefab aplicáveis à atividade 
desempenhada. 
 

35. O Vendedor deve obter das pessoas responsáveis, e antes 
de iniciar qualquer trabalho, as permissões necessárias para 
entrar nas instalações e áreas de trabalho do Comprador.  O 
Vendedor deve a todo o momento cumprir com as instruções 
fornecidas pelo Comprador. 

 

36. Antes de qualquer trabalho ser iniciado, e numa base diária, 
o Vendedor deve submeter à pessoa responsável do 
Comprador uma lista com nome e documento de identificação 
dos  funcionários que entrarão nas instalações em nome do 
Vendedor para execução dos trabalhos contemplados no 
contrato. Se não existir rotatividade dos trabalhadores, a 
apresentação inicial dessas informações será considerada 
suficiente, desde que atingidos os critérios mínimos 
informados e prazos requeridos por legislação, se aplicável. 

 

37. Se o Vendedor solicitar serviços de empresa terceira para 
desenvolver as actividades definidas no âmbito do contrato, 
o Vendedor deverá informar e obter a aprovação prévia e 
escrita do Comprador, e o Vendedor, posteriormente, 
estabelecerá a coordenação apropriada. O Vendedor será 
exclusivamente responsável por qualquer trabalho ou acção 
da empresa terceira e respectiva equipa, e deverá aplicar em 
relação à empresa terceira as instruções, normas, critérios e 
procedimentos de trabalho, leis, regulamentos e disposições 
contratuais aplicáveis e vigentes à data. 

 

38. O Vendedor deve assegurar que os seus empregados e 
representantes cumprem, em todo e qualquer momento, 
todas as instruções, critérios, regulamentos e procedimentos 
de trabalho em vigor nas instalalações do Comprador ou dos 
seus clientes, assim como, as leis, regulações e disposições 
contratuais aplicáveis e vigentes à data. 

 

39. O “Vendedor” declara expressamente que conhece as 
normas legais e demais instruções aplicáveis à segurança e 
saúde no trabalho. 

 

https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/
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DOCUMENTAÇÕES LEGAIS E RELATÓRIOS DE 
QUALIDADE 
 
40. O Vendedor fornecerá ao Comprador toda e qualquer 

declaração e relatório exigidos de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis, relacionados com uma Encomenda 
ou Contrato, tal como licenças, autorizações ou declarações 
de conformidade ou cumprimento, sempre que requisitado. 
Os documentos supra mencionados serão considerados 
obrigatórios para o processo de facturação dos produtos e 
serviços fornecidos ao abrigo de uma Encomenda ou 
Contrato. 

 
41. O Vendedor fornecerá ao Comprador todo e qualquer 

documento referente às características técnicas dos produtos 
e serviços fornecidos ao abrigo de uma Encomenda ou 
Contrato, incluindo, entre outros, aqueles relativos à 
qualidade e conformidade de acordo com uma Encomenda 
ou Contrato. 

 
 
  

AUDITORIAS 
 
42. O Comprador está autorizado a realizar auditorias às 

instalações e/ou processos de produção do Vendedor de 
modo a verificar se os produtos e serviços fornecidos de 
acordo com uma Encomenda ou Contrato cumprem os 
requisitos de qualidade acordados e as disposições do 
Contrato. O Vendedor pode solicitar informações ao 
Comprador sobre os resultados da auditoria, e deverá ter a 
possibilidade de apresentar provas contra potenciais não-
conformidades evidenciadas durante a auditoria. O Vendedor 
deve estabelecer acções corretivas e preventivas adequadas 
a corrigir quaisquer defeitos detetados que possam conduzir 
a desvios ou falhas do produto fornecido ou qualidade do 
serviço, sob pena de serem aplicadas as medidas legais 
previstas. 
 

 

PROTECÇÃO DE DADOS 
  
43. Os dados sujeitos à lei de proteção de dados fornecidos pelo 

Comprador serão processados pelo Vendedor 
exclusivamente no âmbito da relação comercial existente 
entre as duas partes, para forneceimento dos produtos e 
serviços de acordo com uma Encomenda ou Contrato. Os 
dados serão considerados confidenciais e serão apenas 
utilizados pelo Vendedor. Os dados pessoais partilhados pelo 
Comprador permanecerão propriedade do Comprador e o 
Vendedor permanecerá exclusivamente responsável por ter 
o direito de processar os dados, conforme estabelecido no 
presente documento. 

 

44. O processamento de dados pelo Vendedor terá de ser 
efectuado de acordo com a lei vigente aplicável. Mediante 
solicitação por escrito, o Vendedor deverá corrigir quaisquer 
dados incorretos, incompletos ou equívocos. O Vendedor  
fornecerá, uma vez por ano e gratuitamente, mediante 
solicitação por escrito, informações sobre os dados pessoais 
que são processados sobre a empresa ou pessoa individual 
requerente. 

 

45. Caso o Vendedor, de acordo com a lei vigente aplicável, seja 
considerado um processador de dados pessoais em nome do 
Comprador, o Vendedor compromete-se a adoptar as 
medidas técnicas e organizacionais adequadas à proteção 
dos dados, conforme exigido pela lei aplicável, e a processar 
os dados apenas de acordo com as instruções do Comprador. 

 

46. Em conformidade com o Artigo 13, do Regulamento (EU) 
2016/679, do Parlamento do Conselho Europeu, os dados 
pessoais serão mantidos enquanto a base que legitima o 
relacionamento que liga as partes for mantida e, uma vez 
extintos, serão mantidos pelos prazos legalmente exigidos. 
Os dados não serão transferidos para terceiros sem 
consentimento prévio, excepto a obrigação legal ou a 
comunicação necessária para cumprir o relacionamento 
comercial entre as partes. O Vendedor pode exercer os seus 
direitos de acesso, retificação, exclusão, limitação da 
portabilidade de dados ou oposição, entrando em contacto 
pelo e-mail privacy@nefab.com. Se desejar informações 
adicionais, deve contactar-nos atravé do e-mail 
privacy@nefab.com 

 

Para mais informação, consulte   

 

https://www.nefab.com/en/about/terms-and-conditions/ 

 

 

https://www.nefab.com/en/about/terms-and-conditions/

