
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA 

 
1) Definições. Sempre que utilizados nesta ordem de compra, os termos a seguir terão os seguintes 

significados: (i) ''Comprador '' significa Boston Scientific Corporation ou uma de suas subsidiárias ou 

afiliadas estabelecidas nas primeiras páginas desta Ordem de Compra; (ii) ''Vendedor '' significa a pessoa, 

parceria,corporação ou outra entidade especificada como o Vendedor nas primeiras páginas desta Ordem 

de Compra; (iii) Mercadorias significam: (a) todos os artigos, materiais, produtos, componentes, 

consumíveis, desenhos, designs, protótipos, modelos, dados, documentos, bens e outros itens fornecidos 

ou a serem fornecidos sobre esta Ordem de Compra para o Comprador (Produtos Tangíveis); (b) todos os 

serviços (incluindo o projeto, a instalação da entrega, a inspeção, o teste, etc.) especificados, ou exigidos 
para serem fornecidos sob esta Ordem de Compra (''Serviços''); e (c) todos os softwares, aplicativos, 

ferramentas e bancos de dados ('Software'') licenciados ao Comprador sobre esta Ordem de Compra e 

todos os serviços relacionados de desenvolvimento, suporte e manutenção (''Serviços de Software''); e 

(IV) ''Especificações'' significam as especificações do número da peça (part number) e nível de revisão do 

desenho controlado para as mercadorias aplicáveis que são referenciadas nas primeiras páginas desta 

Ordem de Compra e/ou outros documentos fornecidos pelo Comprador ao Vendedor no momento ou 

anteriormente à emissão desta Ordem de Compra e todas as exigências de todas as leis e regulamentos 

aplicáveis. 
 

2) Contrato Completo. Esta Ordem de Compra: (i) constitui uma oferta pelo Comprador ao Vendedor para 

comprar as Mercadorias nos termos e condições declarados nesta Ordem de Compra; (ii) torna-se um 

contrato vinculativo após a aceitação por reconhecimento ou desempenho pelo Vendedor; e (iii) constitui 

o único e completo acordo entre as partes relacionado ao assunto aqui tratado e substitui todos os 

entendimentos, acordos, transações e comunicações anteriores, orais ou escritos, com relação aos 

assuntos aqui referidos, a menos que o Comprador e o Vendedor tenham firmado um documento escrito 
separado que declara especificamente que os termos daquele documento prevalecem. Nenhum outro 

termo ou condição e nenhuma modificação, alteração ou emenda desta Ordem de Compra será vinculativa 

para o Comprador, a menos que seja aceita por escrito por um representante autorizado do Comprador. 

O Comprador rejeita expressamente quaisquer termos e condições contidos em qualquer cotação, 

proposta, fatura ou documento similar apresentado pelo Vendedor a qualquer momento. 

 

3) Entrega. A entrega ou o desempenho do Vendedor deve ser feito estritamente de acordo com a data ou 

datas especificadas nas primeiras páginas desta Ordem de Compra. Se os Produtos não forem entregues 
ou executados (conforme aplicável) no prazo especificado, o Comprador terá a opção de: (i) comprar os 

Produtos em outro lugar e cobrar do Vendedor qualquer perda resultante; (ii) aprovar por escrito um 



cronograma de entrega revisado; e / ou (iii) cancelar esta Ordem de Compra, ou qualquer parte dela, sem 

prejuízo de seus outros direitos. Com relação a qualquer parte desta Ordem de Compra cancelada, o 

Comprador poderá, a seu critério, se for o caso, devolver os materiais ao Vendedor, por conta e risco do 

Vendedor, ou cobrar uma taxa de armazenagem razoável até que o Vendedor remova tais materiais. 
Mercadorias fabricadas ou serviços prestados em excesso da autorização do Comprador são de risco do 

Vendedor. A menos que acordado de outra forma pelo Comprador, as faturas cobrindo os Produtos 

recebidos antes do revisto não serão pagas até a data especificada pelo Comprador para entrega. O 

Vendedor será responsável por toda e qualquer perda ou dano às Mercadorias até que elas tenham sido 

recebidas e aceitas pelo Comprador. 

 

4) Atribuição: Subcontratação. Nenhum direito do Vendedor nos termos desta Ordem de Compra (incluindo 

direitos devidos sobre os valores devidos) é atribuível no todo ou em parte, nem o Vendedor pode 
subcontratar qualquer obrigação sob esta Ordem de Compra sem o consentimento prévio por escrito do 

Comprador. Todos os termos desta Ordem de Compra serão vinculativos e serão concedidos em benefício 

dos sucessores e cessionários permitidos das partes. O Vendedor deverá tomar todas as medidas 

necessárias para garantir que seus funcionários, agentes e subcontratados autorizados cumpram todas 

as disposições desta Ordem de Compra como se essa pessoa fosse o Vendedor. Em qualquer caso, as 

contas atribuídas estarão sujeitas a compensação, recuperação ou qualquer outra reivindicação do 

Comprador contra o Vendedor. 

 
5A) Garantias para produtos tangíveis. O Vendedor garante que todos os Produtos Tangíveis: (i) estão 

livres de defeitos materiais, de fabricação e de manufatura; (ii) cumprir os requisitos desta Ordem de 

Compra, incluindo quaisquer desenhos ou Especificações do Comprador, e amostras fornecidas pelo 

Comprador ou pelo Vendedor, se o Comprador as tiver aprovado para esse fim; (iii) em questões nas quais 

o projeto for de responsabilidade do Vendedor, estão livres de defeitos no projeto; (iv) consistem apenas 

de novos materiais (a menos que as Especificações do Comprador especifiquem de outra forma); e (v) 

são de qualidade comercializável e estão aptos e adequados ao propósito pretendido pelo Comprador. O 
Vendedor deve manter a documentação do processo de fabricação (incluindo datas, métodos de 

fabricação, materiais utilizados, interrupções ou atrasos não programados, e outros intervenientes que 

afetem a qualidade, o estado físico e a adequação dos Produtos Tangíveis). Essas garantias constituem 

condições para a aceitação do Comprador de Produtos Tangíveis, e são adicionais a todas as outras 

garantias, expressas ou implícitas, criadas por lei. A aprovação do comprador do projeto ou dos materiais 

usados na fabricação dos Produtos Tangíveis não libera o Vendedor das garantias nesta Seção, 

nem é uma renúncia por parte do Comprador de qualquer exigência de desenho ou Especificação para 

um ou mais itens e não constitui uma renúncia dos requisitos para os itens restantes de Produtos 
Tangíveis, a menos que assim declarado pelo Comprador por escrito. Estas garantias subsistem à 

inspeção, à aceitação e ao pagamento dos Produtos Tangíveis. O Vendedor garante ainda e declara que 



todos os Produtos adquiridos estão isentos de responsabilidades por royalties, garantias de natureza 

mecânica, penhoras materiais, direitos de garantia e outros ônus. 

 

5B) Garantias de Serviços e Serviços de Software. O Vendedor garante que: (i) os Serviços e os Serviços 
de Software serão fornecidos de maneira profissional por pessoal qualificado e que cumprirão os requisitos 

desta Ordem de Compra, incluindo as Especificações; (ii) as entregas dos Serviços ou Serviços de 

Software não infringirão nem violarão nenhuma patente, marca comercial, direito autoral, segredo 

comercial ou outro direito de propriedade intelectual de terceiros e estarão livres de responsabilidades de 

royalties; e (iii) o desempenho dos Serviços ou Serviços de Software não violará ou quebrará quaisquer 

obrigações contratuais do Vendedor, incluido aquelas relacionadas à confidencialidade. Essas garantias 

subsistem à inspeção, à aceitação e ao pagamento das entregas dos Serviços ou Serviços de Software, 

além de todas as outras garantias, expressas ou implícitas, criadas por lei. 
 

5C) Garantias para Software. O Vendedor garante que: (i) tem todos os direitos necessários para conceder 

a licença ao Comprador, livre e desembaraçada de todos os direitos, ônus ou outras reivindicações; (ii) a 

concessão da licença e o uso do Software pelo Comprador, de acordo com a documentação fornecida, 

não infringem ou violam qualquer patente, marca comercial, direito autoral, segredo comercial ou outro 

direito de propriedade intelectual de terceiros; e estará livre de responsabilidades de royalties e taxas de 

licenciamento diferentes das especificadas desta Ordem de Compra; e (iii) o Software funcionará de acordo 

com a documentação fornecida, as Especificações e outros requisitos da Ordem de Compra. O Vendedor 
garante que o código fonte do Software está sujeito a um contrato de depósito para o benefício de seus 

licenciados. Se solicitado pelo Comprador, o Vendedor fornecerá ao Comprador informações relacionadas 

ao depósito do código-fonte do Software, incluindo o nome do agente de custódia e as condições e 

procedimentos para o Comprador acessar o código-fonte. Estas garantias subsistem à inspeção, à 

aceitação e ao pagamento do Software pelo Comprador e são adicionais a todas as outras garantias, 

expressas ou implícitas, criadas por lei. 

 
6) Preço e Pagamento. O pagamento dos preços especificados nesta Ordem de Compra constituirá a 

consideração total pelos Produtos e direitos concedidos por este instrumento. Tais preços estarão sujeitos 

a ajustes somente conforme expressamente previsto nas primeiras páginas desta Ordem de Compra. 

Todos esses preços incluem todos os impostos, apreciações e outras quantias aplicáveis a autoridades 

governamentais, a menos que especificado de outra forma nas primeiras páginas desta Ordem de Compra. 

Se determinados impostos, avaliações ou outras quantias a serem pagas a autoridades governamentais 

forem especificadas nas primeiras páginas desta Ordem de Compra, o Vendedor deverá imediatamente 

faturar ao Comprador por aqueles, o Comprador deverá pagá-los ao Vendedor e o Vendedor informará 
imediatamente e pagará as autoridades governamentais por eles. Qualquer período de tempo especificado 

nesta Ordem de Compra para pagamento ou aplicação de descontos deverá começar no final da data em 



que o Comprador: (i) receber a fatura correta do Vendedor no endereço do Comprador para faturas; (ii) 

recebe o conhecimento de embarque ou recibo expresso e lista de embarque, portanto, se aplicável; ou 

(iii) aceita as Mercadorias (juntamente com qualquer documentação 

especificada) em conformidade com todas as Especificações e requisitos desta Ordem de Compra. Ao 
aceitar esta Ordem de Compra, o Vendedor garante que os preços aqui cobrados não excedem o preço 

de venda atual do Vendedor de produtos iguais ou de Mercadorias substancialmente semelhantes, levando 

em consideração: (i) Produtos Tangíveis, as quantidades e requisitos de entrega; (ii) Serviços e Serviços 

de Software, o nível de habilidade, experiência e treinamento requerido; e (iii) Software, a natureza da 

licença e os termos não relacionados a preços. Caso seja determinado que os preços cobrados neste 

documento excedem esses preços, o Vendedor deverá reembolsar o excedente imediatamente ao 

Comprador. 

 
7) Faturamento. As faturas devem ser enviadas para o endereço especificado nas primeiras páginas desta 

Ordem de Compra. A menos que especificado de outra forma nas primeiras páginas desta Ordem de 

Compra ou acordado pelas partes, uma fatura separada será emitida pelo Vendedor para cada remessa, 

e o faturamento para remessa parcial não será honrado pelo Comprador. O Vendedor não emitirá uma 

fatura antes do embarque das Mercadorias e, salvo acordo em contrário por escrito entre as partes, 

nenhum pagamento será feito pelo Comprador antes do recebimento dos Produtos e uma fatura correta. 

As faturas devem, entre outras coisas, conter as seguintes informações: Número da Ordem de Compra; 

Descrição dos produtos; e o seguinte, conforme aplicável: (i) rota de envio, número de pacotes, números 
de série, números de itens, quantidade, tamanho e preço unitário para cada um dos Produtos Tangíveis; 

(ii) horas trabalhadas, custo dos materiais fornecidos se as primeiras páginas desta Ordem de Compra 

indicarem que tais custos são reembolsáveis, despesas reembolsáveis para os Serviços e Serviços de 

Software se as primeiras páginas desta Ordem de Compra indicarem que tais despesas são 

reembolsáveis; e (iii) prazo, escopo e natureza do Software licenciado. As faturas que não contiverem tais 

informações podem resultar em atrasos de pagamento pelo Comprador e tais atrasos não sujeitarão o 

Comprador a qualquer 
penalidade, juros ou encargo adicional. A falha do Comprador em se opor às disposições da cotação, 

fatura ou outras comunicações do Vendedor que entrem em conflito com os termos desta Ordem de 

Compra não será considerada uma renúncia dos termos e condições desta Ordem de Compra, que deverá 

prevalecer. 

 

8) Transporte: Embalagem. Todos os Produtos Tangíveis deverão ser embalados de acordo com as 

Especificações fornecidas pelo Comprador ou, se não houver Especificações, embalados adequadamente 

para proteger os Produtos Tangíveis durante o transporte e assegurar os menores custos de transporte 
disponíveis. Todos os Produtos Tangíveis deverão ser enviados de acordo com as instruções do 

Comprador, ou na ausência de tais instruções, pela rota e pelo método de transporte suficientes para 



cumprir as datas de entrega aplicáveis, utilizando os custos de transporte disponíveis apropriados e mais 

baixos.Excesso de custos de transporte incorridos serão cobrados do Vendedor ou aplicados como uma 

compensação de qualquer quantia devida do Comprador ao Vendedor. Quando os termos e tarifas usuais 

não incluem o seguro, as remessas devem ser encaminhadas adequadamente seguradas ao seu preço 
total de venda, de acordo com as despesas do Vendedor. Nenhuma carga será incorrida para frete, 

transporte, embalagem, seguro, boxe, armazenamento ou carretagem, a menos que autorizado pelo 

Comprador antecipadamente por escrito. Os números de ordem e emblemas do comprador devem ser 

claramente marcados em todas as faturas, pacotes, conhecimentos de embarque e pedidos de remessa. 

Um recibo de entrega contendo um registro completo da remessa (incluindo o número do pedido ao qual 

se aplica) é necessário para cada remessa abaixo. Faturas, conhecimentos de embarque ou recibos 

expressos e listas de embalagem devem ser enviados no prazo de 24 horas após o embarque. 

 
9) Conformidade com a lei. O Vendedor garante que os Produtos Tangíveis vendidos e fornecidos nos 

termos deste Contrato deverão ser fabricados, vendidos, entregues e fornecidos, e os Serviços e Serviços 

de Software deverão ser executados, cada um em estrita conformidade com todas as leis e todos os 

regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis de todas as autoridades governamentais. Todas as 

leis e todos os regulamentos exigidos pelos seus termos para serem incorporados em acordos deste tipo 

são aqui incorporados por referência. O Vendedor, mediante solicitação do Comprador, fornecerá ao 

Comprador um certificado especificando a conformidade do Vendedor com qualquer ou todas essas leis e 

as disposições aqui contidas, da forma que o Comprador exigir. Sem limitar a generalidade do precedente, 
se o Vendedor executar Serviços ou Serviços de Software nas instalações do Comprador, o Vendedor 

fornecerá ao Comprador comprovação satisfatória ou conformidade com todas as leis e regulamentos, 

incluindo todos os impostos sobre folha de pagamento ou contribuições por motivo de seguro social, 

seguro desemprego e ou indenização do trabalhador. Se o Vendedor estiver fornecendo Produtos para 

uso nas operações do Comprador nos EUA, o Vendedor: (i) certifica que, na data desta Ordem de Compra, 

o Vendedor não está excluído, impedido, suspenso ou de outra forma inelegível para participar de 

programas de assistência médica do governo dos EUA (por exemplo, Medicare, Medicaid, CHAMPUS) ou 
programas de aquisição e não contratação do governo dos EUA; e (ii) concorda que se, durante o curso 

de fornecimento de Produtos segundo esta Ordem de Compra, o Vendedor for excluído, excluído, 

suspenso ou de outra forma inelegível para participar de qualquer programa, o Vendedor divulgará 

imediatamente detalhes detal exclusão, exclusão, suspensão, ou outra inelegibilidade por escrito para: 

Boston Scientific Corporation, Conselho Geral, Boston Scientific Corporation, One Boston Scientific Place, 

Natick, Massachusetts, 01760-1537, EUA. Para o Brasil enviar para: Av. General David Sarnoff, 3445 - 

Lote 02 - Quadra 31 - A - Cidade Industrial - Contagem-MG CEP: 32210-110 

 
10) Gratificações. O Vendedor garante que não ofereceu ou forneceu e não oferecerá ou dará a nenhum 

funcionário, agente ou representante do Comprador nenhuma gratificação com vistas a proteger qualquer 



negócio do Comprador ou influenciá-lo em relação aos termos, condições ou desempenho desta Ordem 

de Compra ou qualquer outro contrato com o Comprador. Qualquer violação desta garantia será uma 

violação material de todo e qualquer contrato entre o Comprador e o Vendedor. 

 
11A) Inspeção e Aprovação de Produtos Tangíveis. Todos os Produtos Tangíveis estarão sujeitos a 

inspeção pelo Comprador antes e depois da entrega e aceitação, e o pagamento não constituirá aceitação 

final. Após a descoberta pelo Comprador de que os Produtos Tangíveis contêm qualquer defeito (patente 

ou latente) ou que não cumpram as Especificações ou não estejam de acordo com as garantias desta 

Ordem de Compra ou sob a lei, o Comprador terá o direito de: (i) rejeitar os Produtos Tangíveis, ou se os 

Produtos Tangíveis tiverem sido aceitos pelo Comprador, devolvê-los ao Vendedor por conta e risco do 

Vendedor e recuperar todo o frete, armazenamento, manuseio e outras despesas incorridas pelo 

Comprador e ser liberado de qualquer pagamento por seu preço de compra, ou, se o pagamento tiver sido 
feito, recuperar o preço de compra assim pago; (ii) exigir que o Vendedor corrija o defeito ou a não 

conformidade sem custo para o Comprador; e / ou (iii) cancelar esta Ordem de Compra. Os Produtos 

Tangíveis assim devueltos não serão substituídos sem a ordem de compra por escrito da Compradora. 

Esta Seção não limitará quaisquer outros direitos que o Comprador tenha em lei ou sob esta Ordem de 

Compra. 

 

11B) Avaliação e Aceitação: Serviços. O desempenho dos Serviços e Serviços de Software e o produto 

de trabalho e os resultados de todos os Serviços e Serviços de Software estão sujeitos à revisão, avaliação 
e aceitação pelo Comprador, e o pagamento final não será feito até após a aceitação final. Se o 

desempenho dos Serviços ou Serviços de Software não atender às Especificações desta Ordem de 

Compra ou não estiver de acordo com as garantias desta Ordem de Compra ou sob a lei, o Comprador 

terá o direito de: (i) exigir a nova execução do Pedido Serviços ou Serviços de Software, a expensas do 

Vendedor, até que estejam em conformidade com as referidas Especificações e garantias; (ii) contratar 

um terceiro para executar os Serviços ou Serviços de Software para corrigir ou substituir o produto de 

trabalho e cobrar do Vendedor o custo de fazê-lo; e / ou (iii) cancelar esta Ordem de Compra. Esta Seção 
não limitará quaisquer outros direitos que o Comprador tenha em lei ou sob esta Ordem de Compra. 

 

11C) Teste e Aceitação: Programas. O Software está sujeito a testes, avaliação e aceitação pelo 

Comprador, e o pagamento não será feito até a aceitação final. Se o Software não atender às 

Especificações desta Ordem de Compra, à documentação do Software ou não estiver de acordo com as 

garantias desta Ordem de Compra ou sob a lei, o Comprador terá o direito de: (i) exigir que o Vendedor 

entregue um novo cópia do Software; (ii) exigir que o Vendedor conserte, repare ou faça com que o 

Software execute conforme apresentado e garantido; e / ou (iii) cancelar esta Ordem de Compra. Esta 
Seção não limitará quaisquer outros direitos que o Comprador tenha em lei ou sob esta Ordem de Compra. 

 



12) Direitos de Propriedade do Comprador. Todas as análises, código fonte, dados, relatórios, pesquisa, 

tecnologia, know-how, ideias, conceitos, designs, produtos, mercados, programas de computador, 

protótipos, processos, equipamentos, máquinas, matérias ou substâncias, planos de negócios, operações, 

informações técnicas, desenhos, especificações e similares, e quaisquer otros conhecimentos ou 
informações pertencentes ao negócio do Comprador ou desenvolvidos pelo Vendedor como resultado do 

trabalho relacionado a esta Ordem de Compra (comumente , ''Informações Confidenciais'') serão os únicos 

e exclusivos propriedade do Comprador e em todos os momentos ser mantida em segredo e confidencial 

pelo Vendedor. Todos estes: (i) propriedade tangível fornecida ao Vendedor em relação a esta Ordem de 

Compra, incluindo todas as amostras e Informações Confidenciais; (ii) equipamentos, modelos, 

protótipos,itens, relatórios, comunicações, desenhos, dados, análises, código fonte e quaisquer otros 

materiais produzidos que tenham relação com esta Ordem de Compra; e (iii) itens comprados pelo 

Vendedor para o Comprador nos termos desta Ordem de Compra (comumente , ''Propriedade do 
Comprador'') serão e permanecerão como propriedade exclusiva do Comprador, salvo acordo em contrário 

por escrito. O Vendedor pode divulgar ou revelar quaisquer Informações Confidenciais somente àquelas 

da organização do Vendedor que devem ter acesso a Informações Confidenciais para fornecer os 

Produtos. O Vendedor deberá informar a todos aqueles em sua organização que tenham acesso a 

Informações Confidenciais com relação às obrigações do Vendedor, e que as Informações Confidenciais 

e a Propriedade do Comprador sejam confidenciais e sejam de propriedade do Comprador. Todas as 

Informações Confidenciais e a Propriedade do Comprador serão consideradas um empréstimo ao 

Vendedor para uso exclusivo na provisão de Produtos para o Comprador. O Vendedor não deve dispor de 
tais Informações Confidenciais ou Informações Confidenciais do Comprador sem o consentimento prévio 

por escrito do Comprador. O Vendedor devolverá as Informações Confidenciais e a Propriedade do 

Comprador ao Comprador sempre que solicitado pelo Comprador e, em qualquer caso, após a conclusão 

das obrigações do Vendedor nos termos desta Ordem de Compra. O Comprador terá o direito de entrar 

nas instalações do Vendedor e remover a Propriedade do Comprador a qualquer momento sem ser 

culpado de invasão ou responsável pelo Vendedor por danos de qualquer espécie. Todas as invenções, 

descobertas e melhorias que o Vendedor possa fazer decorrentes da provisão de Mercadorias aqui 
contidas ou que se relacionem de alguma maneira aos negócios, Propriedade do Comprador ou 

Informações Confidenciais do Comprador (comumente, ''Invenções'') serão prontamente divulgadas pelo 

Vendedor ao Comprador. Todos os direitos às Invenções devem pertencer exclusivamente e ser 

propriedade do Comprador, e o Vendedor nunca deve usar,nem permitir o uso das Invenções para o 

benefício do Vendedor ou para o benefício de qualquer outra pessoa, corporação, parceria ou outra 

entidade. O Vendedor não preparará quaisquer escritos, relatórios, publicações, etc. de qualquer forma 

relacionados ou decorrentes das Invenções, exceto conforme especificamente exigido pelo Comprador ou 

com o consentimento prévio por escrito do Comprador. Todo produto de trabalho com direitos autorais 
desenvolvido pelo Vendedor, sozinho ou com outros, sob esta Ordem de Compra (''Produto do Trabalho'') 

é especialmente comissionado e será considerado ''trabalho feito por contrato'' conforme definido pela Lei 



de Direitos Autorais dos Estados Unidos. O Comprador será considerado o autor de todos os Produtos de 

Trabalho para os fins de direitos autorais e possuirá todos os direitos a todos os Produtos de Trabalho. Se 

qualquer Produto de Trabalho não for considerado ''trabalho por encomenda'' por qualquer motivo, o 

Vendedor por meio deste concede, atribui e transfere ao Comprador todos os direitos, títulos e interesses, 
incluido direitos autorais, relativos a esse Produto de Trabalho. As disposições desta Seção 13 subsistirá 

à entrega e ao pagamento. 

 

13) Compensação. O Comprador terá o direito de compensar qualquer quantia que deva ao Vendedor nos 

termos desta Ordem de Compra ou, em caso contrário, quaisquer valores que o Vendedor possa dever ao 

Comprador, decorrentes desta Ordem de Compra ou de outra forma. 

 

14) Indenização. Na extensão máxima permitida por lei, o Vendedor deverá, às suas custas, indenizar, 
contestar e isentar o Comprador e suas afiliadas e seus respectivos diretores, executivos, funcionários, 

agentes, sucessores, cessionários (cada um sendo ''Parte Indenizada'') contra todas as reclamações, 

perdas, danos,processos, honorários, julgamentos, custos e despesas (comumente, ''Reclamações''), 

incluindo honorários advocatícios razoáveis, que a Parte Indenizada possa sofrer ou incorrer em 

decorrência ou relacionada com: (i) a Violação por parte do Vendedor de qualquer declaração, garantia ou 

obrigação sob esta Ordem de Compra; (ii) infração ou violação de qualquer patente de terceiros, direitos 

autorais, marca comercial de segredo comercial ou outro direito de propriedade intelectual; ou (iii) qualquer 

dano pessoal (incluindo morte) ou dano à propriedade resultante de atos ou omissões do Vendedor, exceto 
para Reivindicações unicamente causadas por negligência grave ou dolo do Comprador. Se qualquer 

Reclamação for iniciada contra uma Parte Indenizada, o Comprador deverá notificar o Vendedor o mais 

rápido possível. O não fornecimento da referida notificação liberará o Vendedor de suas obrigações aqui 

somente à medida que o Vendedor seja prejudicado pela falha em receber a notificação. Se uma liminar 

for concedida ou na opinião do Vendedor que possa ser concedida, nos termos da cláusula (ii) do parágrafo 

precedente, o Vendedor, conforme instruído pelo Comprador, deverá: (i) reembolsar ao Comprador o 

pagamento feito pelo Comprador pelos Produtos sujeitos à reivindicação; ou (ii) entregar prontamente ao 
Comprador uma substituição aceitável e não infratora. O direito à indenização descrita nesta Ordem de 

Compra não é exclusivo, mas é cumulativo a todos os outros direitos de indenização das Partes 

Indenizadas contra o Vendedor. 

 

15) Acesso; Segurança e Proteção. Se o Vendedor ou qualquer um de seus funcionários, agentes, 

representantes ou subcontratados forem solicitados a entrar nas instalações da Compradora para cumprir 

os requisitos desta Ordem de Compra, esses indivíduos deverão cumprir os procedimentos e requisitos 

de segurança e segurança do Comprador. A segurança e a saúde de tais indivíduos, enquanto estiverem 
nas dependências do Comprador, são de responsabilidade do Vendedor. Em todos os momentos em que 

tais indivíduos estiverem nas dependências do Comprador, o Vendedor manterá o seguro de 



responsabilidade civil e danos materiais em quantidades satisfatórias para o Comprador e cumprirá todas 

as leis e regulamentos relativos à retenção na fonte, seguro desemprego e indenização dos trabalhadores. 

16) Validade. A invalidade total ou parcial de qualquer condição desta Ordem de Compra não afetará a 

validade das outras condições. 
 

17) Alterações. Nenhuma alteração ou substituição pode ser feita nas Mercadorias especificadas pelo 

Comprador ou no processamento das Mercadorias sem a aprovação prévia por escrito do Comprador. O 

comprador pode, por aviso escrito de alteração, suspender o trabalho a qualquer momento antes da 

conclusão do pedido, ou fazer alterações nas quantidades, desenhos, especificações, prazos de entrega 

e datas e métodos de envio e embalagem. Se tais mudanças causarem um aumento ou diminuição no 

valor devido em concordância com esta Ordem de Compra ou no tempo requerido para o seu desempenho, 

um ajuste equitativo deve ser feito e a orden deve ser modificada de acordo, por escrito, antecipadamente. 
Qualquer reivindicação de ajuste deve ser declarada pelo Vendedor, por escrito, no prazo de 15 dias a 

partir da data em que a alteração for solicitada. As alterações não serão vinculativas para o Comprador, a 

menos que sejam evidenciadas por um aviso de mudança de Ordem de Compra ou Ordem de Compra 

alterada emitida e assinada por um representante autorizado do Comprador. 

 

18) Divulgação de Informações. O Vendedor não deve, sem o consentimento prévio por escrito do 

Comprador, de qualquer forma anunciar, publicar ou divulgar que o Vendedor forneceu ou contratou para 

fornecer Produtos ao Comprador ou de outra forma usar o nome, a imagem ou o logotipo do Comprador. 
19) Cancelamento ou descumprimento. Se o Vendedor deixar de executar ou cumprir qualquer disposição 

desta Ordem de Compra dentro do prazo especificado nas primeiras páginas desta Ordem de Compra ou 

qualquer prorrogação fornecida pelo Comprador por escrito, o Comprador poderá, mediante notificação 

por escrito de inadimplência ao Vendedor, cancelar o todo ou qualquer parte dos Produtos encomendados 

sem responsabilidade, exceto pelos Serviços concluídos e aceitos e Produtos Tangíveis entregues e 

aceitos sob aquela parte da Ordem de Compra não cancelada. O Comprador também poderá cancelar 

esta Ordem de Compra sem dano a qualquer momento antes da entrega e aceitação pelo Comprador se: 
(i) o Vendedor deixar de conduzir suas operações no curso normal dos negócios; (ii) o Vendedor não puder 

cumprir oportuna e satisfatoriamente suas obrigações sob esta Ordem de Compra; (iii) for sujeito voluntária 

ou involuntariamente de falência, concordata ou processo de insolvência; ou (iv) fizer uma atribuição para 

o beneficio de seus credores. Não obstante o acima exposto, se o desempenho de uma parte for atrasado 

por causa de guerra ou desorden similar, incêndio, forças da natureza ou outra causa semelhante que 

esteja além de seu controle e que tal parte não possa ter razoavelmente evitado, tal atraso não será 

considerado violação desta Ordem de Compra, desde que, no entanto, se o Vendedor experimentar um 

atraso de 30 dias ou mais por tal motivo, o Comprador poderá, mediante notificação, cancelar toda ou 
qualquer parte desta Ordem de Compra. 

 



20) Conformidade com a Ordem de Compra. O Comprador poderá, a qualquer momento, insistir no estrito 

cumprimento dos termos e condições desta Ordem de Compra, não obstante qualquer costume, prática 

ou curso anterior de negociar o contrário. A falha de qualquer das partes em fazer valer qualquer um dos 

seus direitos sob esta Ordem de Compra não constituirá uma renúncia de tais direitos. 
 

21) Disposições Adicionais para Transações na Costa Rica. As seguintes condições adicionais se 

aplicarão a esta Ordem de Compra se o Vendedor estiver localizado na Costa Rica ou em algum outro 

local em que a lei da Costa Rica se aplique a esta Ordem de Compra: (i) esta sentença será acrescentada 

ao final do primeiro parágrafo do presente parágrafo da Seção 5A: ''A garantia estabelecida no artigo 40 

da Promoção de Competição e Defesa do Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS 

PURCHASE ORDER STANDARD TERMS AND CONDITIONS 

(1)Definitions; Parties' Relationship. Whenever used in this purchase order ("Order"). these terms shall 
have the following meanings: (i) "Buyer" means Boston Scientific Corporation or one of its subsidiaries or 
affiliates set forth on the front of this Order; (ii) "Seller" means the person, partnership, corporation or other 
entity specified as the Seller on the front of this Order; (iii) "Goods" means: (a) all articles, materials, 
products, components, supplies, drawings, designs, prototypes, models, data, documents, goods and other 
items furnished or to be furnished under this Order to Buyer ("Tangible Goods"); (b) all services (including 
design, delivery installation, inspection, testing, etc.) specified on, or required to be furnished under this 
Order ("Services"); and (c) all software programs, applications, tools and databases ("Software") licensed 
or otherwise transferred to Buyer under this Order and all related development, support and maintenance 
services ("Software Services"); and (iv) "Specifications" means the specifications in the part number and 
revision-level controlled drawing for the applicable Goods that is referenced on the front of this Order and/or 
other writings, drawings, etc. provided by Buyer to Seller on or before issuance of this Order and all 
requirements of any applicable laws and regulations. Buyer and Seller each represent that it is acting on 
its own behalf as an independent contractor and is not acting as an agent for or on behalf of any third party. 

2) Complete Agreement. This Order: (i) constitutes an offer by Buyer to Seller to purchase the Goods on 
the terms and conditions stated in this Order; (ii) becomes a binding contract upon acceptance either by 
acknowledgment or performance by Seller; and (iii) constitutes the sole and entire agreement between the 
parties relating to the subject matter hereof and supersedes all prior understandings, agreements, 
transactions and communications, whether oral or written, with respect to the matters referred to herein, 
unless Buyer and Seller have executed a separate written document which specifically states that the terms 
of that document prevail. No other terms or conditions and no modification, alteration or amendment of this 
Order shall be binding upon Buyer unless accepted in writing by an authorized representative of Buyer. 
Buyer expressly rejects any terms and conditions contained in any quote, proposal. invoice or similar 
document presented by Seller at any time.  



3) Delivery. Seller's delivery or performance shall be made strictly in accordance with the date(s) specified 
on the front of this Order. If Goods are not delivered or performed (as applicable) by the specified time, 
Buyer shall have the option of: (i) purchasing the Goods elsewhere and charging Seller with any loss 
resulting therefrom; (ii) approving in writing a revised delivery schedule; and/or (iii) canceling this Order, or 
any part thereof, without prejudice to its other rights. With respect to any part of this Order so canceled, 
Buyer may, at its option, if applicable, either return the materials to Seller, at Seller's risk and expense, or 
charge Seller a reasonable storage charge until Seller removes such materials. Goods fabricated or 
services provided in excess of Buyer's authorization are at Seller's risk. Unless otherwise agreed by Buyer 
in advance in writing, invoices covering Goods received ahead of schedule will not be paid until the date 
specified by Buyer for delivery. Seller shall be responsible for any and all loss of, or damage to, the Goods 
until the Goods have been received and accepted by Buyer.  

4) Assignment; Sub-contracting. No rights of Seller under this Order (including rights to monies due) are 
assignable in whole or in part, nor is Seller permitted to subcontract any obligation under this Order without 
Buyer's prior written consent. All terms of this Order shall be binding upon, and shall accrue to the benefit 
of, the successors and permitted assigns of the parties hereto. Seller shall take all steps required to ensure 
that each of Seller's employees, agents and subcontractors (collectively, "Seller's Representatives") comply 
with all provisions of this Order as if such person is the Seller. In any case, assigned accounts shall be 
subject to set-off, recoupment or any other claim of Buyer against Seller. 

5A) Warranties for Tangible Goods. Seller warrants that all Tangible Goods: (i) are free from defects in 
workmanship, material. and manufacture; (ii) comply with the requirements of this Order, including the 
Specifications and samples furnished by either Buyer or Seller if Buyer has approved them for that purpose; 
(iii) where design is Seller's responsibility, are free from defects in design; (iv) consist only of new materials 
(unless the Specifications specify otherwise); and (v) are of merchantable quality and fit and suitable for 
the purpose intended by Buyer. Seller shall maintain documentation of the manufacturing process (including 
dates, methods of manufacture, materials used, unscheduled interruptions or delays, and other factors that 
affect the quality, form, fitness, function and suitability of the Tangible Goods). These warranties: (a) 
constitute conditions to Buyer's acceptance of the Tangible Goods, (b) are in addition to all other warranties, 
whether express or implied, created by law, and (c) survive inspection of, acceptance of, and payment for, 
the Tangible Goods. Buyer's approval of the design, or of the materials, used in the manufacture of the 
Tangible Goods does not relieve Seller of the warranties in this Section, nor does the waiver by Buyer of 
any Specification requirement for one or more items constitute a waiver of those requirements for the 
remaining items of Tangible Goods unless so stated by Buyer in writing. Seller further warrants and 
represents that all Goods purchased are free from liabilities of royalties; license fees; mechanics material 
and other liens; security interests; other encumbrances; and defects in title.  

5B) Warranties for Services and Software Services. Seller warrants that: (i) the Services and the Software 
Services will be provided in a professional manner by qualified personnel and comply with the requirements 
of this Order, including the Specifications; (ii) the deliverables from the Services or Software Services will 
not infringe or violate any third party patent, trademark, copyright, trade secret or other intellectual property 
right and will be free from liabilities of royalties and licensing fees other than any specified on the front of 
this Order; and (iii) performance of the Services or Software Services will not violate or breach any 
contractual obligations of Seller, including those related to confidentiality, non-competition or intellectual 
property rights. These warranties survive inspection of, acceptance of, and payment for, the deliverables 
from the Services or Software Services and are in addition to all other warranties, whether express or 
implied, created by law.  

5C) Warranties for Software. Seller warrants that: (i) Seller has all rights necessary to grant the license to 
Buyer, free and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the grant of the license and use of 
the Software by Buyer, in accordance with the documentation provided, does not and will not infringe or 
violate any third party patent, trademark, copyright, trade secret or other intellectual property right and will 
be free from liabilities of royalties and licensing fees other than any specified on the front of this Order; and 
(iii) the Software will operate in accordance with, and conform to, the documentation provided, the 



Specifications and other requirements of the Order. Seller warrants that the source code of the Software is 
the subject of an escrow agreement for the benefit of Seller's licensees. If requested by Buyer, Seller shall 
provide Buyer with information related to the escrow of the source code of the Software, including the name 
of the escrow agent and the conditions and procedures for Buyer to access the source code. These 
warranties survive inspection of, acceptance of, and payment for, the Software by Buyer and are in addition 
to all other warranties, whether express or implied, created by law.  

6) Equal Employment Laws. Boston Scientific is an equal opportunity employer and federal contractor or 
subcontractor. Consequently, the parties agree that, as applicable, they will abide by the requirements of 
41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-300.5(a) and 41 CFR 60-741.5(a) and that these laws are incorporated herein 
by reference. These regulations prohibit discrimination against qualified individuals based on their status 
as protected veterans or individuals with disabilities, and prohibit discrimination against all individuals based 
on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or national origin. These regulations 
require that covered prime contractors and subcontractors take affirmative action to employ and advance 
in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, 
national origin, protected veteran status or disability. The parties also agree that, as applicable, they will 
abide by the requirements of Executive Order 13496 (29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A), relating 
to the notice of employee rights under federal labor laws. 

7) Price and Payment. Payment of the prices specified in this Order shall constitute full consideration for 
the Goods and rights granted hereunder. Such prices: (a) shall be subject to adjustment only as specifically 
provided for on the front of this Order, and (b) include all applicable taxes, assessments and other amounts 
payable to governmental authorities unless otherwise specified on the front of this Order. If certain taxes, 
assessments or other amounts payable to governmental authorities are specified on the front of this Order, 
Seller shall promptly invoice Buyer for those, Buyer shall pay them to Seller, and Seller shall promptly report 
and pay the governmental authorities for those. Any time period specified in this Order for payment or 
applying any discounts shall commence on the later of the date that Buyer: (i) receives Seller's correct 
invoice thereof at Buyer's address for invoices; (ii) receives the bill of lading or express receipt and packing 
list therefore, if applicable; or (iii) accepts the Goods (together with any specified documentation) as 
conforming to all Specifications and requirements of this Order. In no event shall Buyer owe Seller any late 
or penalty payment or interest. Buyer shall have the right to set-off against any amounts which may become 
payable by Buyer to Seller under this Order or otherwise, any amounts which Seller may owe to Buyer, 
whether arising under this Order or otherwise. By acceptance of this Order, Seller warrants that the prices 
charged hereunder are not in excess of Seller's current selling price to any other purchaser of the same or 
substantially similar goods or services taking into consideration for the: (i) Tangible Goods, the quantities 
and delivery requirements; (ii) Services and Software Services, the level of skill, experience and training 
required; and (iii) Software, the nature of the license and non-price terms. If it is determined that the prices 
charged herein are in excess of such prices, Seller shall refund promptly to Buyer the excess.  

8) Invoicing. Invoices must be sent to the address specified on the front of this Order. Unless otherwise 
specified on the front of this Order or agreed by the parties, a separate invoice shall be issued by Seller for 
each shipment, and billing for partial shipment will not be honored by Buyer. Except as otherwise agreed 
in writing by Buyer, Seller shall not issue an invoice prior to shipment of the Goods and no payment will be 
made by Buyer prior to its receipt of the Goods and a correct invoice. Invoices must contain at least the 
following information: Order number, description of the Goods, and the following as applicable: (i) shipping 
route, number of packages, serial numbers, item numbers, quantity, size and unit price for each of the 
Tangible Goods; (ii) hours worked, cost of materials provided if the front of this Order indicates that such 
costs are reimbursable, reimbursable expenses for the Services and Software Services if the front of this 
Order indicates that such expenses are reimbursable and are pre-approved by Buyer; and (iii) term, scope 
and nature of the Software licensed. Invoices not containing such information may result in payment delays 
by Buyer, and such delays shall not subject Buyer to any penalty, interest or additional charge. Buyer's 
failure to object to provisions in Seller's quotation, invoice or other communications which conflict with the 



terms of this Order shall not be deemed a waiver of the terms and conditions of this Order, which shall 
prevail.  

9) Transportation; Packing. All Tangible Goods shall be packed in accordance with Specifications provided 
by Buyer, or, if no Specifications are provided, otherwise suitably packed in order to protect the Tangible 
Goods fully during transportation and secure the lowest available transportation costs. All Tangible Goods 
shall be shipped in accordance with Buyer's instructions, or in the absence of such instructions, by the route 
and method of transportation sufficient to meet applicable delivery dates utilizing the lowest appropriate, 
available transportation costs. Excess transportation costs otherwise incurred will be charged to Seller or 
applied as a set-off from any amount due from Buyer to Seller. When usual terms or tariffs do not include 
insurance, shipments must be forwarded properly insured to their full sales price hereunder at Seller's 
expense. No charge shall be incurred for freight, shipping, packing, insurance, boxing, storage or drayage 
unless authorized by Buyer in advance in writing. Buyer's order numbers and symbols must be plainly 
marked on all invoices, packages, bills of lading and shipping orders. A packing slip bearing a complete 
record of the shipment (including the number of the order to which it applies) is required with each shipment 
hereunder. Invoices, bills of lading or, express receipts, and packing lists must be mailed within 24 hours 
following shipment.  

10)         Compliance with Laws. Seller warrants that: (i) Seller will comply with all laws and regulations 
including those relating to slavery, child labor, human trafficking, bribery and product material composition; 
(ii) Seller will provide current, accurate and complete information certified by an authorized individual as 
may be requested by Buyer from time to time in connection with Seller's and/or Buyer's compliance with 
applicable laws; and (iii) the Tangible Goods sold and furnished hereunder shall be manufactured, sold, 
delivered and furnished, and the Services and Software Services shall be performed, each in strict 
compliance with all applicable federal, state and local laws and regulations of all governmental authorities, 
including the Robinson-Patman Act and the Fair Labor Standards Act of 1938, as amended. All laws and 
regulations required by their terms to be incorporated in agreements of this type are hereby incorporated 
herein by reference. Seller shall, upon request of Buyer, furnish Buyer with a certificate specifying Seller's 
compliance with any or all such laws and the provisions herein, in such form as Buyer may require. Without 
limiting the generality of the foregoing, if Seller performs Services or Software Services on Buyer's 
premises, Seller shall furnish Buyer satisfactory evidence of compliance with all laws and regulations, 
including all taxes on payroll or contributions on account of social security, unemployment insurance and 
federal or state workers compensation.  

If Seller is providing Goods for use in Buyer's U.S. operations, Seller hereby represents and warrants that 
as of the date of this Order, Seller is not excluded, debarred, or otherwise suspended from participating in 
U.S. government procurement and non-procurement programs (collectively, "US Programs"). If during the 
course of providing Goods under this Order, Seller becomes excluded, debarred or otherwise suspended 
from participating in any US Program ("US Program Exclusion"). Seller shall immediately disclose details 
of such US Program Exclusion in writing to: Boston Scientific Corporation, General Counsel. 100 Boston 
Scientific Way, Marlborough, MA 01752 USA and Buyer may immediately cancel this Order.  

11) Gratuities. Seller warrants that Seller has not offered or given, and will not offer or give to, any employee, 
agent or representative of Buyer any gratuity with a view toward securing any business from Buyer or 
influencing such person with respect to the terms, conditions or performance of this Order or any other 
contract with Buyer. Any breach of this warranty shall be a material breach of each and every contract 
between Buyer and Seller.  

12A) Inspection and Approval of Tangible Goods. Buyer may elect to inspect Tangible Goods before and/or 
after delivery and acceptance. Payment shall not constitute final acceptance. Upon discovery by Buyer that 
the Tangible Goods contain any defect (patent or latent) or fail to meet the Specifications or conform to the 
warranties in this Order or under law, Buyer shall have the right to: (i) reject the Tangible Goods, or if the 
Tangible Goods have been accepted by Buyer, return them to Seller at Seller's risk and expense and 
recover all freight, storage, handling and other expenses incurred by Buyer and be relieved of any payment 



for the purchase price therefor, or, if payment has been made, recover the purchase price so paid; (ii) 
require Seller to correct the defect or non-conformance at no cost to Buyer (Tangible Goods so returned 
shall not be replaced at Buyer's expense unless Buyer has provided a written replacement purchase order); 
or (iii) cancel this Order. This Section shall not limit any other rights Buyer has at law or under this Order.  

12B) Evaluation and Acceptance; Services. The performance of the Services and Software Services and 
the work product and deliverables from all Services and Software Services are subject to the review, 
evaluation and acceptance by Buyer, and final payment will not be made until after final acceptance. If the 
performance of the Services or Software Services fail to meet the Specifications of this Order or conform 
to the warranties in this Order or under law, Buyer shall have the right to: (i) require the re-performance of 
the Service or Software Services at Seller's expense until they are in conformance with such Specifications 
and warranties; (ii) contract with a third party to perform Services or Software Services to correct or replace 
the work product at Seller's expense; and/or liii) cancel this Order. This Section shall not limit any other 
rights Buyer has at law or under this Order.  

12C) Testing and Acceptance; Software. The Software is subject to testing, evaluation and acceptance by 
Buyer, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software fails to meet the 
Specifications of this Order, the documentation for the Software, or conform to the warranties in this Order 
or under law, Buyer shall have the right to: (i) require Seller to deliver a new copy of the Software at Seller's 
expense; (ii) require Seller to fix, repair or otherwise cause the Software to perform as represented and 
warranted at Seller's expense; and/or (iii) cancel this Order. This Section shall not limit any other rights 
Buyer has at law or under this Order.  

13) Buyer's Proprietary Rights; Confidentiality. All of Buyer's analyses, source code, data, reports, research, 
technology, know-how, ideas, concepts, designs, products, markets, computer programs, prototypes, 
processes, equipment, machines, compositions of matter, business plans, operations, technical 
information, drawings, specifications, and the like, and any other knowledge or information pertaining to 
Buyer's business or developed by Seller as a result of work in connection with this Order (collectively, 
"Confidential Information") shall be the sole and exclusive property of Buyer and at all times be kept secret 
and confidential by Seller. All: (i) tangible property !whether in hardcopy, electronic or other form) provided 
to Seller in connection with this Order, including all samples (including devices, components, raw materials, 
tooling, etc.) and Confidential Information; (ii) equipment, models, prototypes, items, reports, 
communications, designs, data, analyses, source code, and any other materials produced in connection 
with this Order; and (iii) items purchased by Seller for Buyer under this Order (collectively, "Buyer Property") 
shall be and remain the exclusive property of Buyer unless otherwise agreed in writing.  

Seller may disclose or reveal any Confidential Information only to those in Seller's organization who must 
have access to Confidential Information to provide the Goods. Seller shall inform all those in Seller's 
organization who have access to Confidential Information regarding Seller's obligations hereunder and that 
Confidential Information and Buyer Property is confidential and is the property of Buyer. All Confidential 
Information and Buyer Property shall be deemed a loan to Seller for use solely in the provision of Goods 
for Buyer. Seller shall not dispose of any such Confidential Information or Buyer Property without Buyer's 
prior written consent. Seller shall return Confidential Information and Buyer Property to Buyer whenever 
requested by Buyer and, in any event, upon completion of Seller's obligations under this Order. Buyer shall 
have the right to enter Seller's premises and remove Buyer Property at any time without being guilty of 
trespass or liable to Seller for damages for any sort. Seller shall not, without Buyer's prior written consent, 
in any manner advertise, publish or disclose that Seller has furnished, or contracted to furnish, Goods to 
Buyer or otherwise use Buyer's name, image or logo.  

All inventions, discoveries and improvements which Seller may make arising out of the provision of Goods 
hereunder or which relate in any manner to Buyer's business, Buyer Property, or Confidential Information 
(collectively, "Inventions") shall be promptly disclosed by Seller to Buyer. All rights to the Inventions shall 
belong solely to, and be the property of, Buyer, and Seller shall never use, nor permit the use of, the 
Inventions for Seller's benefit or for the benefit of any other person, corporation, partnership, or other entity. 



Seller shall not prepare any writings, reports, publications, etc. in any way connected with or arising out of 
the Inventions, except as specifically required by Buyer or with Buyer's prior written consent. All work 
product of copyrightable matter developed by Seller, either alone or with others, under this Order ("Work 
Product") is specially commissioned and will be considered "work-made-for-hire" as defined by the United 
States Copyright Law. Buyer shall be considered the author of all Work Product for the purposes of 
copyright and own all of the rights in and to all Work Product. If any Work Product is not considered work-
made-for-hire for any reason, Seller hereby grants, assigns and transfers to Buyer all right, title and interest, 
including copyright, in and to such Work Product.  

The provisions of this Section shall survive delivery and payment.  

14) Indemnification. To the maximum extent allowed by law, Seller shall, at Seller's expense, indemnify, 
defend and hold harmless Buyer and its affiliates and their respective directors, officers, employees, agents, 
successors, assigns (each an "Indemnified Party") from and against all claims, losses, damages, suits, 
fees, judgments, costs and expenses (collectively, "Claims"). including reasonable attorneys' fees, that the 
Indemnified Party may suffer or incur arising out of or in connection with: (i) Seller's breach of any 
representation, warranty, or obligation under this Order; (ii) infringement or violation of any third party 
patent, copyright, trade secret trademark, or other intellectual property right; or (iii) any personal injury 
(including death) or damage to property resulting from Seller's acts or omissions, except for Claims solely 
caused by the gross negligence or willful misconduct of Buyer.  

If any Claim is commenced against an Indemnified Party, Buyer shall provide notice to Seller as promptly 
as practicable. The failure to provide such notice will relieve Seller of Seller's obligations hereunder only to 
the extent that Seller is prejudiced by the failure to receive notice. If an injunction is granted, or in Seller's 
opinion likely to be granted, under clause (ii) of the preceding paragraph, Seller, as directed by Buyer, shall: 
(a) refund to Buyer the payment made by Buyer for the Goods subject to the Claim; or (b) deliver promptly 
to Buyer an acceptable, non-infringing replacement. The right to the indemnification described in this Order 
is not exclusive, but instead is cumulative to all other rights of indemnification of the Indemnified Parties 
against Seller.  

The provisions of this Section shall survive delivery and payment. 

15) Policies; Safety and Security. If Buyer provides Seller any of Buyer's policies and/or code of conduct 
(collectively, "Policies/Code"). Seller shall: (i) comply with the Policies/Code; (ii) provide copies of the 
Policies/Code to any of Seller's Representatives who will be providing Goods, (iii) enforce such Seller's 
Representatives' compliance with the Policies/Code, and (iv) maintain records of training such Seller's 
Representatives to all of the Policies/Code and make such records accessible for Buyer's review and 
inspection upon its reasonable notice to Seller. If Seller or any of Seller's Representatives are required to 
enter Buyer's premises to fulfill the requirements of this Order, such Seller's Representatives shall abide by 
Buyer's security and safety procedures and requirements. The safety and health of such Seller's 
Representatives while on Buyer's premises is the responsibility of Seller. At all times that such Seller's 
Representatives are on Buyer's premises, Seller shall: (a) maintain public liability and property damage 
insurance in amounts satisfactory to Buyer, and (b) comply with all laws and regulations with respect to tax 
withholding, unemployment insurance and workers compensation.  

16) Strict Compliance; Waiver; Severability. Buyer may at any time insist upon strict compliance with this 
Order's terms and conditions, notwithstanding any previous custom, practice, or course of dealing to the 
contrary. The failure of either Buyer or Seller to enforce any of its rights under this Order shall not constitute 
a waiver of such rights. If any provision of this Order shall be determined to be partially void or 
unenforceable by any court or body of competent jurisdiction or by virtue of any legislation to which it is 
subject or by virtue of any other reason whatsoever, it shall be void or unenforceable to that extent only and 
no further, and the validity and enforceability of any of the other provisions of this Order shall not be affected.  

17) Changes. No changes or substitutions can be made to Goods specified by Buyer, or to the processing 
of Goods, without Buyer's prior written approval. Buyer may, by written change notice, suspend work at any 



time before completion of the order, or make changes in quantities, drawings, specifications, delivery 
schedules and dates and methods of shipment and packaging. If such changes would cause an increase 
or decrease in the amount due under this Order, or in the time required for Seller's performance, an 
equitable adjustment shall be made and the order shall be modified accordingly in writing in advance. Any 
claim for adjustment must be asserted by Seller in writing within 15 days from the date the change is 
ordered. Changes shall not be binding upon Buyer unless evidenced by a purchase order change notice or 
an amended purchase order is issued and signed by an authorized representative of Buyer.  

18) Cancellation or Default. If Seller fails to perform or comply with any provision of this Order within the 
time specified on the front of this Order or any extension thereof provided by Buyer in writing, Buyer may, 
by written notice of default to Seller, cancel the whole or any part of the Goods ordered without liability, 
except for Services completed and accepted and Tangible Goods delivered and accepted under that portion 
of the Order not canceled. Buyer also may cancel this Order without liability at any time prior to delivery 
and acceptance by Buyer if: (i) Seller ceases to conduct Seller's operations in the normal course of 
business; (ii) Seller is unable to timely and satisfactorily timely meet Seller's obligations under this Order; 
(iii) is the subject voluntary or involuntary bankruptcy, receivership, or insolvency proceedings; or (iv) makes 
an assignment for the benefit of Seller's creditors. Notwithstanding the foregoing, if a party's performance 
is delayed because of war or similar unrest, fire, act of God or other similar cause that is beyond such 
party's control and which such party could not have reasonably prevented, such delay in performance shall 
not be considered a breach of this Order; provided, however, that if Seller experiences a delay of 30 days 
or more for such reason, Buyer may upon notice cancel all or any portion of this Order. 

19) Environmental Impact. All major locations have implemented an environmental management system 
(EMS) in accordance with ISO 14001:2015 and have established an Environmental. Health and Safety 
policy (PDM Doc 90730673). As applicable to the goods or services provided in connection with this Order, 
Seller agrees to assist Buyer in reducing service, material and product life cycle environmental impacts by: 
obtaining and complying with required environmental permits; engaging in pollution prevention and waste 
reduction; improving environmental controls and processes; and complying with all applicable 
environmental laws and regulations. Buyer may reasonably request that Seller measure and report its 
sustainability and environmental progress and improvements to Buyer on a form provided by Buyer. If Seller 
provides goods or services to a Buyer location with a certified environmental management system, Seller 
agrees to comply with that location's operational controls relevant to Seller's activities, goods or services 
including those related to established significant environmental aspects.  

20) Additional Provisions for Costa Rican Transactions. The following additional conditions shall apply to 
this Purchase Order if Seller is located in Costa Rica or some other location where the law of Costa Rica 
shall apply to this Purchase Order: (i) this sentence shall be added at the end of the first paragraph of 
Section 5A: "The warranty established in article 40 of the Competition Promotion and Consumer Defense 
Act number 7472 dated December 19, 1994 shall apply to the transactions contemplated by this Purchase 
Order"; and (ii) Section 8 shall be conformed to also require compliance with the mandatory conditions for 
an invoice according to the Costa Rican legislation. 

 

 


