TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY TO
FREUDENBERG – NOK COMPONENTES BRASIL LTDA.

TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO PARA A
FREUDENBERG – NOK COMPONENTES BRASIL LTDA.

These Terms and Conditions shall regulate the
supply of Products by Supplier to Freudenberg
(FNST) as may be indicated in the Purchase
Order(s) executed between the Parties from time
to time.

Este instrumento de Termos e Condições
regularão o fornecimento de Produtos pela
Fornecedora à Freudenberg (FNST), conforme
indicado nos Pedidos de Compra, firmados entre
as Partes de tempos em tempos.

Supplier shall adhere to these Terms and
Conditions in one sole occasion, by means of the
execution of the relevant Term of Acceptance,
attached hereto as Exhibit I or Purchase Order
("Term of Acceptance").

A Fornecedora irá aderir a este instrumento de
Termos
e
Condições
de
Fornecimento
(“Instrumento”) em uma única oportunidade,
mediante a assinatura do respectivo Termo de
Concordância, anexado ao presente como Anexo
I ("Termo de Concordância") ou Pedido de
Compras ou ainda por outro meio eletrônico.

Supplier acknowledges and agrees that, after
adhering to these Terms and Conditions,
whenever FNST submits a Purchase Order to
Supplier, Supplier shall abide by the provisions of
these Terms and Conditions and shall neither
contest nor challenge the validity of said
instrument, regardless of it having been executed
or not and/or being in printed or electronic
format.

A Fornecedora reconhece e concorda que, após
sua adesão a este Instrumento e seus Anexos,
quando a FNST submeter um Pedido de Compra
à Fornecedora, está se vinculará às disposições
aqui estipuladas e não contestará ou impugnará
a
validade
deste
Instrumento,
independentemente de ele estar assinado ou não
e/ou em formato impresso ou eletrônico.

Supplier expressly warrants that it is aware that
any terms and/or conditions that are additional
to, or different from, these Terms and
Conditions, contained either in a Purchase Order
or in any other document or communication
related to Purchase Order or supply of Products,
shall not be effective and shall not be binding on
FNST, except in case of its express and specific
acceptance, presented in writing by an
authorized representative of FNST.

A Fornecedora declara expressamente estar
ciente de que quaisquer termos e/ou condições
adicionais ou diferentes desses Termos e
Condições, contidos tanto em um Pedido de
Compra como em qualquer outro documento ou
comunicação referente a um Pedido de Compra
ou eventual fornecimento de Produtos, não terão
eficácia e não vincularão a FNST, exceto às
disposições dos Contratos aplicáveis a cada
modalidade de fornecimento, cujos termos
seguem anexados a este Instrumento. Qualquer
outro documento não poderá ser considerado
legalmente vinculante, salvo no caso de
aceitação expressa e específica, apresentada por
escrito por um representante autorizado da
FNST.

This instrument consists of the documents listed
below in the form of attachments, the content of
which is part of this, namely:
ANNEX I - Purchase Order / Acceptance of Terms;
ANNEX II - Price List;
ANNEX III - Supply Agreement products for resale
or replacement (if applicable);
ANNEX IV - Industrialization Agreement by Order
Specific Products (if applicable);
ANNEX V - Processing Agreement (if applicable);
ANNEX VI - Production Transfer Agreement (if
applicable).

O presente Instrumento é composto
documentos abaixo elencados na forma
Anexos, cujo teor é parte deste, a saber:
ANEXO I – Pedido de Compra / Termo
Aceitação;
ANEXO II – Lista de Preços;
ANEXO III – Contrato de Fornecimento
Produtos para Revenda ou Reposição
aplicável);
ANEXO IV – Contrato de Industrialização
Encomenda de Produtos Específicos
aplicável);

dos
de
de
de
(se
por
(se

ANEXO V – Contrato de Beneficiamento (se
aplicável);
ANEXO VI - Contrato de Transferência de
Produção (se aplicável).
The silence by FNST shall not be construed, in any
event, as the acceptance of any proposal or any
additional terms and/or conditions different from
these Terms and Conditions.

O silêncio da FNST não será interpretado, em
qualquer hipótese, como a aceitação de
qualquer proposta ou quaisquer termos e/ou
condições adicionais ou diferentes deste
Instrumento.

1.
DEFINITIONS: In these Terms and Conditions
of Supply, the following terms shall have the
respective meanings attributed to them below:

1.
DEFINIÇÕES: Neste Instrumento de Termos
e Condições de Fornecimento, os seguintes
termos terão os significados respectivamente
atribuídos a eles:

Competitors: shall mean companies or individuals
engaged in the segment of automotive parts
and/or industrial;

Concorrentes:
significarão
empresas
ou
indivíduos do segmento de peças automotivas
e/ou industriais;

Confidentiality Agreement: shall mean the nondisclosure agreement entered into by and
between FNST and Supplier, on the date of
execution of these Terms and Conditions;

Acordo de Confidencialidade: significará o
acordo de confidencialidade firmado entre a
FNST e a Fornecedora, na data de assinatura
desses Termos e Condições;

FNST: shall mean Freudenberg – NOK
Componentes Brasil Ltda., a company duly
organized and existing in accordance with the
laws of Brazil, with its head office in at Avenida
Piraporinha, 411, in the City of Diadema, State of
São Paulo;

FNST: significará a FREUDENBERG – NOK
COMPONENTES BRASIL LTda., sociedade constituída
de acordo com as leis do Brasil, com sede na
Avenida Piraporinha, 411, na Cidade de
Diadema, Estado de São Paulo;

Party(ies): shall mean FNST and/or Supplier,
according to the context;

Parte(s): significará a FNST e/ou a Fornecedora,
de acordo com o contexto;

Products: shall mean the products or services
indicated in the Purchase Orders, which shall be
manufactured by Supplier according to
Specifications and, as the case may be, using the
Tooling, and supplied to FNST;

Produto(s): significarão os produtos ou serviços
indicados nos Pedidos de Compra, os quais serão
fabricados pela Fornecedora de acordo com as
Especificações e, conforme o caso, usando o
Ferramental, e fornecidos à FNST;

Purchase Orders: shall mean the purchase orders
executed by and between the Parties for the
supply of Products, which shall be regulated by
these Terms and Conditions;

Pedidos de Compra: significarão os pedidos de
compra firmados entre as Partes para o
fornecimento dos Produtos, os quais serão
regulados por este Instrumento;

Specifications: shall mean the specifications to be
provided by FNST to Supplier, from time to time,
which provide technical details, characteristics
and features of the Products, that shall be
manufactured and supplied, as indicated in the
Purchase Orders, including, without limitation, as
regards their packaging;

Especificações: significarão as especificações a
serem fornecidas pela FNST à Fornecedora, à sua
conveniência, prestando detalhes técnicos,
características e funcionalidades dos Produtos,
que serão fabricados e fornecidos, conforme
indicado nos Pedidos de Compra, incluindo, sem
limitação,
qualidade
de
insumos
e
características de embalagem;
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Supplier: shall mean the company qualified in the
Term of Acceptance, which shall supply the
Products to FNST;

Fornecedora: significará a empresa qualificada
no Termo de Concordância, que deverá fornecer
os Produtos à FNST;

Tooling: shall mean the tooling which FNST may,
at its sole discretion, grant to Supplier, as a loan
for use, exclusively for the manufacturing and
supply of the Product(s);

Ferramental: significará o ferramental que a
FNST poderá, a seu exclusivo critério, ceder à
Fornecedora
a
título
de
comodato,
exclusivamente
para
a
fabricação
e
fornecimento dos Produtos;

2.
PURCHASE ORDERS: The Purchase Orders
shall indicate the quantity of Products that shall
be manufactured by Supplier, according to the
Specifications, and supplied to FNST, the price of
such Products, delivery conditions and any other
specific data related to each supply.

2.
PEDIDOS DE COMPRA: Os Pedidos de Compra
indicarão a quantidade de Produtos a serem
fabricados pela Fornecedora, de acordo com as
Especificações, e fornecidos à FNST, o preço de
tais Produtos, as condições de entrega dos
Produtos e quaisquer outros dados específicos
relacionados a cada fornecimento.

2.1.
These Terms and Conditions shall be
applicable to any and all Purchase Order which
the subject matter is the supply of Products by
Supplier to FNST. Therefore, any and all supply of
Products shall be governed by these Terms and
Conditions.

2.1.
Este Instrumento é aplicável a todo e
qualquer Pedido de Compra tendo como objeto o
fornecimento de Produtos pela Fornecedora à
FNST. Assim, todo e qualquer fornecimento de
Produtos será regido por este Instrumento e seus
Anexos.

2.2.
FNST may, at its sole discretion, submit
forecasts indicating an estimative of the quantity
of Products that may be purchased by FNST from
Supplier in the following months. Supplier
acknowledges and agrees that Supplier shall be
capable of supplying to FNST, at least, the
quantities of Products indicated in such forecasts,
upon submission of Purchase Orders by FNST.
Notwithstanding any forecasts that FNST may
send to Supplier, FNST shall have no obligation to
purchase a minimum quantity of Products from
Supplier, and the quantities of Products indicated
in the forecasts shall not be binding to FNST.

2.2.
A FNST poderá, a seu exclusivo critério e
por mera liberalidade, submeter previsões
indicando uma estimativa das quantidades de
Produtos que poderão ser adquiridas pela FNST
em determinado período. A Fornecedora
reconhece e concorda que será capaz de
fornecer à FNST, no mínimo, as quantidades de
Produtos indicadas em tais previsões, mediante
apresentação de Pedidos de Compra pela FNST.
Não obstante quaisquer previsões que a FNST
possa enviar à Fornecedora, a FNST não terá
qualquer obrigação de adquirir uma quantidade
mínima de Produtos da Fornecedora e as
quantidades indicadas nas previsões não serão
vinculativas para a FNST.

2.3.
These Terms and Conditions and any and
all Purchase Orders are executed on a nonexclusive basis, and FNST may engage any third
parties to supply the Products or perform any
other activities established herein.

2.3.
O presente Instrumento é firmado sem
exclusividade, podendo a FNST contratar
quaisquer terceiros para fornecer os Produtos ou
para realizar qualquer das atividades aqui
previstas.

2.4.
Supplier shall accept or reject a Purchase
Order within five (5) business days as of its
receipt. Supplier's failure to send any response
within the aforementioned term shall be
construed as Supplier acceptance of such
Purchase Order for all legal purposes.

2.4.
A Fornecedora deverá aceitar ou recusar
um Pedido de Compra dentro do prazo máximo e
improrrogável de 5 (cinco) dias a contar de seu
recebimento. Caso a Fornecedora não se
manifeste no prazo mencionado, o Pedido de
Compra
será
considerado
aceito
pela
Fornecedora para todos os efeitos legais.

2.5.
Once each Purchase Order is accepted, as
provided for in the section above, Supplier shall

2.5.
Aceito o Pedido de Compra, conforme
previsto na cláusula acima, a Fornecedora fica
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be obliged to fulfill it. In case of Supplier's default
in fulfilling a Purchase Order and their planning,
it shall be liable for all damages and losses
incurred by FNST, including, but not limited to,
direct and indirect damages, and loss of profits,
specially derived from any commitments assumed
by the FNST with its customers, and without
prejudice to the penalties established in these
Terms and Conditions.

obrigada a cumpri-lo. Caso a Fornecedora não
cumpra um Pedido de Compra e suas respectivas
programações, responderá por todas as perdas e
danos incorridos pela FNST, incluindo, sem
limitação, danos diretos, danos indiretos e lucros
cessantes, especialmente decorrentes de
quaisquer compromissos assumidos pela FNST
com seus clientes, sem prejuízo das penalidades
estabelecidas neste Instrumento.

2.6.
Except if Supplier has already started the
production and has already provenly incurred
costs with the purchase of inputs and
manufacturing of the Products, FNST may cancel
any Purchase Order without cause and without
any liability or burden before Supplier. In this
case, Supplier shall immediately reimburse the
amounts eventually paid by FNST.

2.6.
Exceto se a Fornecedora já houver,
comprovadamente, iniciado a produção e já
houver comprovadamente incorrido em custos
com a compra de matéria-prima e com a
fabricação dos Produtos, a FNST poderá cancelar
imotivadamente qualquer Pedido de Compra sem
nenhuma responsabilidade ou ônus perante a
Fornecedora. Neste caso, a Fornecedor deverá
reembolsar os valores eventualmente já pagos
pela FNST.

2.6.1. In case Supplier has already started the
production and has already provenly incurred
costs with the purchase of inputs and
manufacturing of the Products, FNST may have
the option to cancel the Product Orders upon
payment to Supplier of the respective costs
mentioned above due to the fulfillment of the
order that Supplier had already undertook to
fulfill and deliver, without prejudice to Supplier's
obligation to deduct or reduce from such amounts
any costs that may be deducted, spared or not
incurred after FNST's written request for said
cancellation.

2.6.1. Caso a Fornecedora já tenha iniciado a
produção e já houver, comprovadamente,
incorrido em custos com a compra de matériaprima e com a fabricação dos Produtos, será
facultado à FNST cancelar os Pedidos de Compra
mediante pagamento à Fornecedora dos
respectivos custos acima mencionados em razão
do atendimento dos Pedidos de Compra que a
Fornecedora já se comprometera a atender e
entregar, sem prejuízo da obrigação de a
Fornecedora em descontar ou reduzir de tais
valores quaisquer custos que possam ser
deduzidos, economizados ou não incorridos após
a solicitação escrita da FNST sobre o referido
cancelamento, estes limitados aos valores de
insumos, mão de obra e produção.

2.7.
Supplier ensures to hold all authorizations
and/or licenses that are necessary for the
manufacture and supply of Products, as defined
the Purchase Orders, and to comply with these
Terms and Conditions, as well as sufficient and
adequate infrastructure, equipment and skilled
labor for the performance of Supplier's
obligations set forth herein and in the relevant
Purchase Orders, without the need of any
additional investment by Supplier.

2.7.
A Fornecedora assegura deter todas as
autorizações e/ou licenças necessárias para a
fabricação, comercialização e fornecimento dos
Produtos, conforme definido nos Pedidos de
Compra, bem como para o cumprimento deste
Instrumento, bem como infraestrutura e
equipamentos suficientes e adequados e mãode-obra qualificada, para o cumprimento das
obrigações
estabelecidas
no
presente
instrumento e nos Pedidos de Compra
correspondentes, sem a necessidade de qualquer
investimento adicional pela Fornecedora.

3.
SPECIFICATIONS:
Supplier acknowledges
and agrees that all the Products to be
manufactured and supplied by Supplier to FNST
shall fully comply with the Specifications,
including, without limitation, as regards their
packaging.

3.
ESPECIFICAÇÕES: A Fornecedora reconhece
e concorda que todos os Produtos a serem
fabricados e fornecidos pela Fornecedora à FNST
deverão
atender
integralmente
às
Especificações, incluindo, sem limitação,
qualidade de insumos e embalagem.
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3.1.
FNST reserves the right, at any moment,
to test any Product for quality control purposes.
FNST’s conclusions shall prevail over the tests
carried out by Supplier, provided that such
conclusions are supported by proper technical
justifications.

3.1.
A FNST reserva-se o direito de, a
qualquer momento, testar qualquer Produto
para fins de controle de qualidade. As conclusões
da FNST prevalecerão sobre os testes realizados
pela Fornecedora, desde que essas conclusões
sejam corroboradas por justificativas técnicas
adequadas.

3.2.
In the event FNST verifies that any
Product is not in compliance with the
Specifications, Supplier shall be responsible for
the immediate replacement thereof, bearing all
direct and indirect costs resulting from such
failure, without prejudice to the other provisions
of these Terms and Conditions. Supplier is fully
responsible for any costs, expenses, losses and
damages that may be provenly incurred/suffered
by FNST or third parties due to the delivery of
Products with any defect, damages, not in
compliance with the established Specifications
and/or in amounts different from those described
in the corresponding Purchase Orders.

3.2.
Se a FNST verificar que qualquer Produto
está em desacordo com as Especificações ou com
desvios de qualidade, a Fornecedora será
responsável por sua substituição imediata,
arcando com todos os custos diretos e indiretos
resultantes de tal falha e sem prejuízo das
demais disposições deste Instrumento. A
Fornecedora é integralmente responsável por
quaisquer custos, despesas, perdas e danos,
custas e prejuízos que vierem a ser
comprovadamente arcados/sofridos pela FNST
em decorrência de entrega de Produtos
defeituosos, danificados, fora das Especificações
estabelecidas e/ou em quantidades diferentes
daquelas descritas nos Pedidos de Compra.

3.3.
The Products shall be manufactured using
Supplier's equipment duly approved by FNST,
including, without limitation, the Tooling, as may
be determined by FNST. It is forbidden for
Supplier to use any equipment not approved by
FNST in the manufacturing and supply of
Products.

3.3.
Os Produtos deverão ser fabricados em
equipamentos da Fornecedora devidamente
aprovados pela FNST, incluindo, sem limitação,
o Ferramental, conforme determinação da FNST.
É vedado à Fornecedora utilizar na fabricação e
fornecimento
dos
Produtos
qualquer
equipamento que não tenha sido aprovado pela
FNST.

3.4.
The Specifications shall be used
exclusively in the manufacturing and supply of
the Products in accordance with these Terms and
Conditions and the Purchase Orders, and Supplier
shall not use the Specifications in any other way,
including,
without
limitation,
in
the
manufacturing, supply and/or sale of any
products and parts to third parties, without
FNST's prior, express authorization in writing.

3.4.
As Especificações serão utilizadas
exclusivamente na fabricação e fornecimento
dos Produtos, nos termos deste Instrumento e
dos Pedidos de Compra, sendo certo que a
Fornecedora
não
poderá
utilizar
as
Especificações de qualquer outro modo,
incluindo, sem limitação, na fabricação,
fornecimento e/ou venda de quaisquer produtos
e peças a terceiros, sem a autorização prévia,
expressa e por escrito da FNST.

3.4.1. In the event of breach by Supplier with
the provision established in section 3.4, FNST
shall have, at its own discretion, the right,
cumulative or not, of: (i) applying a fine
corresponding to the total amount received by
Supplier by virtue of the manufacturing, supply
and/or sale of products and parts, as established
in section 3.4 above; or a fine equivalent to the
average of the total amount of the Products
purchased by FNST in the three (3) months prior
to the breach, whichever is higher; and/or (ii)
immediately terminate these Terms and

3.4.1. Em caso de infração pela Fornecedora
ao disposto na cláusula 3.4, a FNST terá, a seu
exclusivo critério, o direito, de forma cumulativa
ou não, de: (i) aplicar multa correspondente ao
valor total auferido pela Fornecedora em razão
da fabricação, fornecimento e/ou venda de
produtos e peças, conforme estabelecido na
cláusula 3.4 acima; ou multa equivalente à
média do valor total dos Produtos adquiridos pela
FNST nos 3 (três) meses anteriores à infração, o
que for maior; e/ou (ii) rescindir este
Instrumento e qualquer Pedido de Compra
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Conditions and all pending Purchase Orders for
cause. The penalty established in item (i) shall be
considered as the minimum amount for
indemnification, and FNST shall have the right to
determine the total amount of its losses, damages
and lost profits and of the payment due by
Supplier, as the case may be.

pendente, imediatamente e por justa causa. A
multa mencionada no item (i) será considerada
como o valor mínimo de reparação, sem prejuízo
de futura indenização, sendo que a FNST terá o
direito de demonstrar o montante total das suas
perdas, danos e lucros cessantes a serem
restituídos pela Fornecedora, podendo ainda a
FNST compensar e reter valores de eventuais
pagamentos devidos à Fornecedora, conforme o
caso.

3.5.
Supplier shall, at all times, operate and
maintain the facility in full accordance with the
labor-related laws, environmental laws, tax laws,
regulatory laws and any other applicable laws,
statutes, rules and instructions in force.

3.5.
A Fornecedora cumprirá, operará e
manterá, em todos os momentos, suas
instalações integralmente de acordo com as leis
trabalhistas, ambientais, fiscais, regulatórias e
quaisquer outras leis, normas e instruções
aplicáveis em vigor, bem como adotará, quando
necessário, as regras de segurança e de
operações da FNST, durante a execução deste
Instrumento.

3.5.1. If Supplier comes to paralyze and/or
interrupt its activities due to non-compliance
with any applicable law, directly or indirectly
related to the supply of the Products, as well as
non-compliance with other rules and instructions
in force, Supplier shall pay to FNST a daily noncompensatory penalty equivalent to billing value
lost by FNST concerning all Purchase Order
pending, from the day of the activities was
paralyzed, suspended or closed to the day it
restarts normally its activities, without prejudice
of other penalties, fines and indemnification set
forth in these Terms and Conditions.

3.5.1. Caso a Fornecedora venha a paralisar
e/ou suspender suas atividades devido ao não
cumprimento de quaisquer leis aplicáveis direta
ou indiretamente relacionadas ao fornecimento
dos Produtos, bem como devido ao não
cumprimento de outras normas e instruções em
vigor, a Fornecedora pagará à FNST uma multa
diária não compensatória correspondente ao
valor de faturamento perdido pela FNST sobre
todos os Pedidos de Compra pendentes, a contar
do dia em que as atividades foram paralisadas,
suspensa ou fechada até o dia em que reiniciar
suas atividades em níveis normais, sem prejuízo
de outras penalidades, multas e indenizações
previstas neste Instrumento, seus anexos ou
previstas em Lei.

3.6.
FNST shall have the right, at any time, to
perform an auditing at Supplier´s facilities
regarding the manufacturing processes of the
Products.

3.6.
A FNST reserva-se o direito de, a
qualquer momento, realizar uma auditoria nas
instalações da Fornecedora referente aos
processos de fabricação.

4.
DELIVERY: The Products will be delivered
according to the Incoterm modality to be
indicated in each Purchase Order.

4.
PEDIDOS: Os Produtos serão entregues de
acordo com a modalidade de Incoterm indicada
em cada Pedido de Compra.

4.1.
Supplier shall immediately notify FNST in
the event that it cannot meet a required delivery
date agreed in the Purchase Order.

4.1.
A Fornecedora deverá notificar a FNST,
imediatamente, caso não possa satisfazer uma
data de entrega acordada em um Pedido de
Compra.
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4.2.
In the event of unjustified delay in the
delivery of Products to FNST exclusively
attributable to Supplier, Supplier shall pay to
FNST relevant debts to the costs of a possible
standstjill of production FNST, without prejudice
of other penalties, fines, and indemnities under
these Terms and Conditions.

4.2.
Na hipótese de atraso não justificado na
entrega dos Produtos à FNST exclusivamente
atribuível à Fornecedora, esta arcará com os
débitos pertinentes aos custos de uma possível
paralização da produção da FNST, sem prejuízo
de outras penalidades, multas, e indenizações
previstas em Lei e neste Instrumento.

5.
LOAN FOR USE OF TOOLING: FNST may, at its
sole discretion, grant the Tooling as a loan for
use, and Supplier undertakes to use the Tooling
exclusively for the manufacturing of the
Products, for its sole account and risk, and will be
liable for damages and losses caused to the
Tooling, as well as damages and losses caused to
third parties arising from the use of the Tooling
by Supplier and/or any user, employee or
representative of Supplier.

5.
COMODATO DO FERRAMENTAL: A FNST
poderá, a seu exclusivo critério, ceder o
Ferramental em comodato à Fornecedora,
obrigando-se a Fornecedora a utilizar o
Ferramental exclusivamente na fabricação dos
Produtos, sob sua conta e risco exclusivos,
devendo responder pelos danos e prejuízos
causados ao Ferramental, bem como perdas e
danos causadas a quaisquer terceiros em
decorrência da utilização do Ferramental pela
Fornecedora e/ou qualquer usuário, empregado
ou preposto da Fornecedora.

5.1.
Supplier will be liable for any damages to,
total or partial losses, robbery or theft of, the
Tooling, and will reimburse FNST for damages
arising from such events. During the entire period
the Tooling is under Supplier's possession,
Supplier shall, in all events, introduce itself as
the depositary of the Tooling granted by FNST.

5.1.
A Fornecedora responsabiliza-se por
eventuais danos, perda total ou parcial, roubo ou
furto do Ferramental, cabendo-lhe, ainda,
ressarcir a FNST por quaisquer prejuízos
decorrentes de tais eventos. Durante todo o
período em que o Ferramental estiver na posse
da Fornecedora, está sempre se apresentará
como fiel depositária do Ferramental cedido pela
FNST.

5.2.
Supplier represents and warrants that the
Tooling will be used only by its duly authorized
employees and/or Suppliers and will not borrow,
assign and/or in any way authorize the use and/or
custody of the Tooling to any third parties.
Supplier will not use the Tooling for any purpose
other than the manufacturing of FNST's Products,
according to the Specifications.

5.2.
A Fornecedora declara e assegura que o
Ferramental somente será utilizado pelos seus
empregados e/ou contratados devidamente
autorizados, e que não emprestará, cederá e/ou
de qualquer outra forma autorizará o uso e/ou
guarda do Ferramental a quaisquer terceiros. A
Fornecedora se absterá de utilizar o Ferramental
para quaisquer fins que não sejam a fabricação
dos Produtos da FNST, de acordo com as
Especificações.

5.3.
Should FNST opt to grant the Tooling, it
will be made available by FNST to Supplier in good
conservation and operating conditions, together
with the invoice to document the exit of the
assigned Tooling, at FNST's facilities for Supplier's
withdraw. Upon receipt of the Tooling, Supplier
will sign the receipt instrument which will contain
the specifications of the Tooling.

5.3.
Caso a FNST opte por ceder o
Ferramental, este será disponibilizado pela FNST
à Fornecedora em bom estado de conservação e
funcionamento, juntamente com a nota fiscal de
saída do Ferramental cedido, nas instalações da
FNST, para a retirada pela Fornecedora. Quando
do recebimento do Ferramental, a Fornecedora
deverá assinar termo de recebimento no qual
constarão as especificações do Ferramental.

5.3.1. Supplier will not move the Tooling from its
facilities
without
FNST's
prior
express
authorization in writing.

5.3.1. A Fornecedora não realocará o
Ferramental de suas instalações sem a prévia e
expressa autorização por escrito da FNST.

7

5.4.
Supplier undertakes to use the Tooling
only for the manufacturing of the Products, and
will bear all expenses that may be incurred with
the Tooling maintenance. Supplier will not make
changes in the Tooling without FNST's prior
express authorization.

5.4.
A Fornecedora obriga-se a utilizar o
Ferramental apenas para a fabricação dos
Produtos, arcando com as despesas porventura
necessárias à sua conservação e manutenção de
sua integridade. É vedado à Fornecedora fazer
qualquer alteração no Ferramental sem a prévia
e expressa autorização da FNST.

5.5.
Supplier will also be liable for (i) keeping
the Tooling in proper cleaning conditions; (ii)
operating the Tooling with due care according to
the instructions given and the applicable
legislation; (iii) keeping the Tooling at safe place
previously approved by FNST; (iv) refraining from
using accessories or equipment incompatible
together with the Tooling without FNST's prior
express authorization; (v) not making any
technical intervention in the Tooling; (vi) for not
borrowing the Tooling to third parties, on any
pretext, without previously informing FNST and
obtaining its prior written authorization; (vii)
observing rules of the Tooling's manufacturer and
obeying all applicable authorities' orders, if any,
related to the use of the Tooling; (viii) using the
Tooling on its account and risk, and for any
damages and losses caused to the Tooling, and
caused to third parties arising from its use and/or
any user, employee or representative of Supplier;
and (ix) immediately informing FNST or any
person indicated by FNST on any failure, damage
or defect of the Tooling.

5.5.
A Fornecedora será responsável ainda
por (i) manter o Ferramental em condições de
limpeza adequadas; (ii) operar o Ferramental
com o devido cuidado de acordo com as
instruções recebidas e legislação aplicável; (iii)
manter o Ferramental em local seguro e
previamente aprovado pela FNST; (iv) se abster
de utilizar acessórios ou equipamentos
incompatíveis em conjunto com o Ferramental
sem a prévia e expressa autorização por escrito
da FNST; (v) não proceder a nenhuma
intervenção técnica no Ferramental; (vi) não
emprestar o Ferramental a terceiros sob
quaisquer pretextos sem o conhecimento e
autorização prévia, por escrito, da FNST; (vii)
respeitar as normas do fabricante do
Ferramental, e quaisquer determinações das
autoridades competentes relacionadas ao uso do
Ferramental porventura existentes; (viii) utilizar
o Ferramental sob sua conta e risco exclusivos,
devendo responder pelos danos e prejuízos
causados a ele, bem como aqueles causados a
terceiros em decorrência de sua utilização e/ou
de qualquer usuário empregado ou preposto da
Fornecedora; e (ix) informar prontamente a
FNST ou a quem está determinar sobre qualquer
falha, dano ou vício do Ferramental.

5.5.1. Supplier will be subject to noncompensatory fine corresponding to the Tooling
amount described in the invoice in case of failure
to fulfill the obligations of section 5.5 above,
without prejudice to the other penalties provided
herein and to FNST's right to terminate all the
pending Purchase Orders, as well as these terms
and conditions and/or seek indemnity in court.

5.5.1. A Fornecedora ficará sujeita a multa não
compensatória correspondente ao valor do
Ferramental descrito na nota fiscal de saída caso
descumpra quaisquer das obrigações constantes
da cláusula 5.5 acima, sem prejuízo às demais
penalidades aqui previstas, bem como ao direito
da FNST de rescindir todos os Pedidos de Compra
pendentes, bem como neste Instrumento, além
de poder buscar indenização pelos meios
judiciais.

5.6.
At any time upon FNST's request, Supplier
will immediately cease using the Tooling and
return the Tooling to FNST, in perfect operating
and physical conditions, except for normal wear
and tear, within five (5) days after the receipt of
FNST's request, regardless of judicial or
extrajudicial notice, under penalty of, including,
but not limited to, paying the monthly rent for
the Tooling proportionally to the period the
return was delayed, corresponding to ten per cent

5.6.
A qualquer tempo mediante solicitação
da FNST, a Fornecedora irá imediatamente
cessar o uso do Ferramental e o restituirá à FNST,
em perfeito estado de funcionamento e
integridade física, ressalvado o desgaste
decorrente do uso normal, dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o recebimento da solicitação
enviada pela FNST, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sob pena
de, incluindo, mas não se limitando, incorrer no
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(10%) of the Tooling amount described in the
respective exit invoice, without prejudice to any
other applicable measures and indemnities under
the law.

pagamento do aluguel mensal do Ferramental
proporcionalmente ao período de mora na
devolução, correspondente a 10% (dez por cento)
do valor do bem, descrito na respectiva nota
fiscal de saída, sem prejuízo de quaisquer outras
providências e indenizações legais cabíveis.

5.7.
Supplier expressly acknowledges and
agrees that FNST may adopt any applicable
judicial measure to recover the Tooling after the
period established in section 5.6 above, without
prejudice to the penalties provided for in these
Terms and Conditions, and further admits that, in
such event, the elements that call for a
preliminary injunction will be present, either
with regard to the verisimilitude of the right to
recover the Tooling pursuant to clause 5.6 above,
or due to the urgent nature of such measure in
view of FNST's need to have the Tooling at its
disposal in order to proceed with its activities.

5.7.
A Fornecedora reconhece expressamente
e concorda que a FNST poderá tomar qualquer
medida judicial cabível para reaver o
Ferramental após o prazo estabelecido na
cláusula 5.6 acima, sem prejuízo das penalidades
aqui estabelecidas, admitindo que, nessa
hipótese, estarão presentes os requisitos
ensejadores de medida liminar, seja em relação
à verossimilhança do direito de retomar a posse
do Ferramental sob a luz da cláusula 5.6 acima,
seja em razão da natureza de urgência da
medida frente à necessidade de a FNST ter o
Ferramental de sua propriedade à sua
disposição, de modo a poder seguir com suas
atividades.

5.8.
FNST may, at its sole discretion, replace
the Tooling if any defects found are provenly
attributable to FNST.

5.8.
A FNST poderá, a seu exclusivo critério,
realizar a substituição do Ferramental caso
sejam
verificados
vícios
que
sejam
comprovadamente atribuíveis aos mesmos.

6.
STORAGE: All the Products shall be stored
by Supplier in a location previously approved in
writing by FNST, which shall be suitable and safe,
free from conditions that may cause damages or
alterations to the Products, always in compliance
with the applicable laws.

6.
ARMAZENAMENTO: Todos os Produtos
deverão ser armazenados pela Fornecedora em
local previamente aprovado por escrito pela
FNST, o qual deverá ser adequado e seguro, livre
de fatores que possam causar danos ou
alterações aos Produtos, sempre observando a
legislação pertinente.

6.1.
The Products shall not be transferred to
other premises without FNST's the prior written
authorization.

6.1.
Os Produtos não poderão ser transferidos
para outro estabelecimento sem o prévio
consentimento, por escrito, da FNST.

6.2.
FNST shall have the right to inspect the
Products stored at Supplier's premises, as regards
the warehousing conditions and physical
integrity, at any time, upon written notice to
Supplier, sent four (4) hours in advance.

6.2.
A FNST terá o direito de inspecionar os
Produtos armazenados no estabelecimento da
Fornecedora,
quanto
às
condições
de
armazenamento e integridade física, a qualquer
tempo, mediante notificação à Fornecedora, por
escrito, com pelo menos 4 (quatro) horas de
antecedência.

7.
PRICE: FNST shall pay Supplier the price
established in the price list attached to these
Terms and Conditions as Exhibit II ("Price List"),
according to the quantities of Products indicated
in each Purchase Order. The prices set forth in
the Price List are considered complete and
include all costs for the supply of the Products,
including, but not limited to, all applicable taxes,

7.
PREÇO: A FNST pagará à Fornecedora os
preços estabelecidos na lista de preços, parte
integrantes deste Instrumento (Anexo II "Lista de
Preços"), conforme a quantidade de Produtos
indicadas em cada Pedido de Compra. Os preços
estabelecidos na Lista de Preços serão
considerados completos e incluem todos os
custos referentes ao fornecimento dos Produtos,
incluindo, sem limitação, todos os impostos
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charges and
equipment.

contributions,

materials

and

aplicáveis, encargos e contribuições, materiais e
equipamentos.

8.
INVOICING AND PAYMENT: Except as may be
otherwise set forth in a specific Purchase Order,
Supplier shall invoice FNST for all Products
supplied, after the delivery of such Products to
FNST, and the relevant payment shall be made by
FNST within sixty (60) days of the receipt of the
invoice submitted by Supplier. Payment shall be
made in accordance with the payment
instructions provided in the invoice. All invoices
and fiscal documents must be issued in
accordance with applicable Laws. The currency
for invoicing and payment shall be Brazilian Reais.
If any irregularity is found out in the invoice
issued by Supplier, FNST may suspend the
payment until the regularization thereof, with no
burden or charges for FNST.

8.
FATURAS E PAGAMENTO: Exceto se de outra
maneira estabelecido em um Pedido de Compra
específico, a Fornecedora enviará nota fiscal à
FNST com relação a todos os Produtos
fornecidos, após a efetiva entrega destes à FNST,
e o respectivo pagamento deverá ser efetuado
pela FNST dentro de 60 (sessenta) dias do
recebimento da respectiva nota fiscal. O
pagamento será efetuado de acordo com as
instruções previstas na fatura. Todas as faturas e
documentos fiscais deverão ser emitidos de
acordo com as leis aplicáveis. A moeda de
faturamento e pagamento será o real brasileiro.
Se qualquer irregularidade for constatada na
respectiva nota fiscal emitida pela Fornecedora,
a FNST poderá suspender o pagamento até a
regularização da mesma, sem quaisquer
acréscimos ou ônus para a FNST.

8.1.
In case of delay in the remittance of the
invoice by Supplier, the due amount shall have its
payment term extended for the same number of
days of the invoice delay. FNST shall not be liable
for the payment of interests and/or penalty due
to the maturity of the invoices issued erroneously
or delayed by Supplier, or in divergent conditions
of such previously established in these Terms and
Conditions.

8.1.
Ocorrendo atraso no envio da nota fiscal
pela Fornecedora, o valor devido terá seu prazo
de pagamento prorrogado pelo mesmo número
de dias de atraso. A FNST não se responsabiliza
pelo pagamento de juros e/ou multa em função
do
vencimento
de
faturas
emitidas
erroneamente ou com atraso pela Fornecedora,
ou ainda divergentes das condições previamente
estabelecidas nesses Termos e Condições.

8.2.
In case of Supplier’s failure to comply
with any of the provisions set forth in these Terms
and Conditions and the Purchase Orders, FNST
shall be authorized to withhold the payment of
the price due, which shall be solely paid after
proper regularization, without prejudice of
termination hereof and the relevant Purchase
Order, and without prejudice of FNST’s right to
seek indemnity for losses and damages caused by
Supplier as a result of the contractual breach.

8.2.
No caso de descumprimento, pela
Fornecedora, de quaisquer das disposições
contidas nesses Termos e Condições e nos
Pedidos de Compra, estará a FNST autorizada a
reter o pagamento do preço devido, o qual
somente será pago após a devida regularização,
sem prejuízo de ver rescindido o presente
instrumento
e
o
Pedido
de
Compra
correspondente, sem prejuízo do direito de a
FNST obter o ressarcimento de prejuízos e das
perdas e danos causados pela Fornecedora em
virtude do descumprimento contratual.

8.3.
Supplier may not assign, transfer,
endorse or transfer to third parties, in any other
way, in whole or in part, the credits arising out of
these Terms and Conditions and any Purchase
Order.

8.3.
A Fornecedora não poderá ceder,
transferir, endossar ou de qualquer forma
transferir a terceiros, total ou parcialmente, os
créditos oriundos deste Instrumento e de
qualquer Pedido de Compra.

9.
CONFIDENTIALITY: Without prejudice to the
terms of the Confidentiality Agreement, Supplier
hereby acknowledges and agrees that, in
connection with its participation and involvement
with FNST due to the provisions hereunder,

9.
CONFIDENCIALIDADE: Sem prejuízo aos
termos do Acordo de Confidencialidade, a
Fornecedora reconhece e aceita que em
decorrência de sua participação e envolvimento
com a FNST, por força do aqui disposto, a
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Supplier received or may receive confidential
and/or proprietary information of FNST, of
companies of its economic group and/or
information under the control of FNST and/or of
the companies of its economic group
(“Information”), and shall keep such Information
confidential and protected.

Fornecedora adquiriu ou poderá ter acesso à
informações confidenciais e/ou ainda que sejam
de propriedade da FNST, de empresas do mesmo
grupo econômico e/ou ainda informações sob o
controle da FNST e/ou das empresas do seu
grupo econômico (“Informações”), devendo
manter sob sua responsabilidade o sigilo e
integridade de tais Informações.

9.1.
The aforementioned word “Information”
shall mean any and all technical or commercial
information, data, documents, invoices, samples,
processes, methods, formulas or any other data
and/or information contained in any kind of
support or media (graphical, electronic or
otherwise), including but not limited to
specifications of products/services, business
prototypes and models, computer software,
samples, processes relating to import and export,
procedures, documents, strategies, agreements,
logistic
processes,
marketing
plans,
transportation and logistics plans, formulas,
competitive advantages and disadvantages,
product pricing, methods, investors, production
costs, financial and statistical data, databases,
supplied or disclosed by FNST to Supplier and/or
obtained by Supplier from FNST, directly or
indirectly, in connection with the purpose of the
supply subject matter of these Terms and
Conditions.

9.1.
O
termo
“Informações”
acima
mencionado significará toda e qualquer
informação técnica ou comercial, dados,
documentos, notas, amostras, processos,
métodos, formulas ou ainda qualquer outro dado
e/ou informação inseridos em qualquer tipo de
suporte ou mídia (gráfica, eletrônica ou em
qualquer outra forma ou meio), incluindo, mas
não se limitando, a especificações de
produtos/serviços, protótipos e modelos de
negócio, software para computadores, amostras,
processos relacionados a importação e
exportação,
procedimentos,
documentos,
estratégias, contratos, processos de logística,
planos de marketing, planos de transporte e
logística, fórmulas, vantagens e desvantagens
competitivas, “precificação” de produtos,
métodos, investidores, custos de produção,
dados financeiros e estatísticos, bases de dados,
fornecidas ou divulgadas pela FNST à
Fornecedora e/ou obtidas por pela Fornecedora
da FNST, de forma direta ou indireta, por força
do fornecimento escopo deste Instrumento.

9.2.
All Information directly or indirectly
obtained by Supplier as a result of its relationship
with FNST, including its employees, contractors,
suppliers and/or subcontractors (if any) is and
shall remain the property of FNST, and shall be
kept confidential by Supplier, not being disclosed
to any third parties, and also in compliance with
the provisions below.

9.2.
Todas as Informações obtidas pela
Fornecedora, direta ou indiretamente, em
decorrência de sua relação com a FNST,
incluindo seus empregados, contratados,
fornecedores e/ou subcontratados (se houver)
serão e permanecerão propriedade da FNST e
deverão ser mantidas como confidenciais pela
Fornecedora, não podendo ser reveladas a
quaisquer terceiros, observando-se, ainda, o
disposto abaixo.

9.3.
Supplier undertakes, by itself, its
employees and/or subcontractors (if any), or by
any person who has or may have access to the
Information, to keep it strictly confidential and
not to disclose the Information to any third
parties, using it solely for the purposes of the
supply subject matter of these Terms and
Conditions, including after termination of these
Terms and Conditions and/or the Purchase
Orders.

9.3.
A Fornecedora se obriga por si, seus
empregados e/ou subcontratados (se houver),
ou, ainda, por qualquer pessoa que tenha ou
possa ter acesso às Informações, a manter estrito
sigilo e não revelar as Informações para
quaisquer terceiros, usando-as apenas para os
fins fornecimento escopo desses Termos e
Condições, mesmo após o término desses Termos
e Condições e/ou dos Pedidos de Compra.

9.4.
In any event of expiration or termination
of these Terms and Conditions, the Purchase

9.4.
Em qualquer caso de término ou rescisão
deste Instrumento, dos Pedidos de Compra, e/ou
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Orders, and/or whenever requested by FNST,
Supplier assures to return any and all material,
data and/or Product owned by FNST or under its
control which may have been used in connection
with the supply of Products, including those
containing the Information, and shall also submit
evidence of destruction of any digital supports or
of any other materials not returned due to their
nature and containing the data, materials and
other elements set forth herein, especially the
Information.

sempre que solicitado pela FNST, a Fornecedora
assegura devolver todo e qualquer material,
dado e/ou Produto de propriedade da FNST ou
sob o controle desta, que tenha sido utilizado
com relação ao fornecimento de Produtos,
inclusive que contenham as Informações,
devendo, ainda, comprovar a destruição de
quaisquer suportes digitais ou outros materiais
que não possam ser devolvidos por conta de sua
natureza e que contenham os dados, materiais e
outros elementos de propriedade da FNST, em
especial as Informações.

10.
USE OF FNST'S INTELLECTUAL PROPERTY OF
THE SPECIFICATIONS: Considering the manufacturing
and supply of the Products by Supplier under
FNST's Specifications, FNST grants Supplier the
right to reproduce certain materials protected by
intellectual property rights owned by FNST, logos,
trademarks, trade names, layouts, drawings and
images as may be described in the Specifications
(“FNST's Intellectual Property”) or those
described in a respective Purchase Order issued
by FNST, exclusively aiming at the manufacturing
of Products and to be used only by FNST and for
its benefit when doing business.

10.
DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
DA FNST: Tendo em vista a fabricação e
fornecimento dos Produtos pela Fornecedora, a
FNST concede à Fornecedora o direito de
reproduzir determinados materiais protegidos
por direitos de propriedade intelectual de
titularidade da FNST tais como logos, marcas
registradas, razões sociais, layouts, desenhos e
imagens conforme vierem a ser descritas nas
Especificações (“Propriedades Intelectuais da
FNST”) ou aquelas descritas em um respectivo
Pedido de Compra emitido pela FNST, visando
exclusivamente a fabricação dos Produtos e para
uso e benefício exclusivos da FNST na execução
dos seus negócios.

10.1. Supplier expressly acknowledges that any
use or display of, or reference to, FNST's
Intellectual Property must comply with the terms
of these Terms and Conditions, as well as any
previous authorization and instruction given in
writing by FNST and strictly fulfill the
Specifications, quality standards, instructions and
rules set out by FNST, and Supplier will not
change or use without authorization any of FNST's
Intellectual Property.

10.1. A Fornecedora expressamente reconhece
que qualquer uso, disposição, exibição ou
referência às Propriedades Intelectuais da FNST
devem seguir os termos deste Instrumento e seus
Anexos, bem como devem observar estritamente
as Especificações, padrões de qualidade,
orientações e normas estabelecidas pela FNST,
não podendo a Fornecedora fazer qualquer
alteração ou
uso não autorizado das
Propriedades Intelectuais da FNST.

10.2. Upon the termination or expiration of
these Terms and Conditions, or at any time upon
FNST's request, Supplier will immediately return
all tangible media (discs and digital files),
materials and inventory containing any of FNST's
Intellectual Property that may be in Supplier's
possession and cease the use of such FNST's
Intellectual Property and any work developed to
FNST. In no event will digital files be stored to be
used after the completion of any project.

10.2. Mediante rescisão ou término deste
Instrumento, ou a qualquer tempo mediante
solicitação da FNST, a Fornecedora devolverá
imediatamente todas as mídias tangíveis (discos
e arquivos digitais), materiais e inventário
contendo alguma Propriedade Intelectual da
FNST que esteja em sua posse, cessando todo uso
dessa Propriedade Intelectual da FNST e de
qualquer obra desenvolvida por esta. Jamais
serão armazenados arquivos digitais para serem
usados após conclusão de qualquer projeto.

10.3. The use of FNST's Intellectual Property by
Supplier, for itself or third parties, and the style
and look of FNST's Intellectual Property will be
subject to prior written approval by FNST, in
order for FNST to ensure that the quality

10.3. Todo uso pela Fornecedora, para si ou
para terceiros, das Propriedades Intelectuais da
FNST, e o estilo e aparência delas, estarão
sujeitos à aprovação prévia por escrito da FNST,
possibilitando a esta última garantir que sejam
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standards will be maintained. Supplier will not
use FNST's Intellectual Property for any purpose
other than that described in these Terms and
Conditions and the relevant Purchase Orders; and
Supplier will not use FNST's Intellectual Property
in any way that may depreciate, diminish or
weaken the distinctive nature of FNST's
Intellectual Property, or the reputation and the
high
standing
incorporated
into
FNST's
Intellectual Property, or that may adversely
affect FNST's Intellectual Property, FNST or any
of its products or services.

mantidos os padrões de qualidade.
A
Fornecedora não poderá usar as Propriedades
Intelectuais da FNST para nenhum outro
propósito além daquele descrito neste
Instrumento e nos Pedidos de Compra aplicáveis;
tampouco a Fornecedora usará as Propriedades
Intelectuais da FNST de maneira que deprecie,
denigra, ou enfraqueça a natureza distintiva
dessas Propriedades Intelectuais, ou a reputação
e renome incorporados nas Propriedades
Intelectuais da FNST, ou que as afete de forma
adversa tanto a FNST, como qualquer um de seus
produtos ou serviços.

11.
OWNERSHIP OF CREATIONS: All intellectual
property rights, including, but not limited to,
inventions, creations, work products, studies,
reports and other documents, products, processes
concluded
or
not,
and/or
know-how
improvements and discoveries, patentable or not,
patent rights, data, trademarks, copyrights and
intellectual property rights developed by Supplier
under these Terms and Conditions and/or
especially due to the use, related to the Products,
Specifications and Information of FNST arising out
of the scope of these Terms and Conditions and
the Purchase Orders ("Creations") shall be the
exclusive property of FNST.

11.
TITULARIDADE DAS CRIAÇÕES: Todos os
direitos de propriedade intelectual, inclusive,
mas não se limitando a, invenções, criações,
produtos de trabalho, estudos, relatórios e
outros documentos, produtos, processos e/ou
know-how, concluídos ou não, aprimoramentos e
descobertas, patenteáveis ou não, direitos de
patente, dados, marcas, direitos autorais e
direitos
de
propriedade
intelectual
desenvolvidos pela Fornecedora sob este
Instrumento ou em razão de sua execução e/ou
em especial em razão do uso, relativos aos
Produtos, Especificações e Informações da FNST
("Criações") serão considerados propriedade
exclusiva da FNST.

11.1. Should in any event Supplier be
considered, by law or any other provision, holder
of the rights over the Creations, Supplier agrees
to cooperate with FNST and advise it, for free, in
obtaining and maintaining any government
protection that FNST may need to protect such
Creations, and to execute and/or make its
partners, officers, employees and/or contractors
to execute all documents that FNST may require
for this purpose, without any burden to FNST.

11.1. Na eventualidade de a Fornecedora, ser
considerada, por força de lei ou outra disposição
qualquer, detentora de quaisquer dos direitos
sobre as Criações, a Fornecedora, desde já
acorda em cooperar com a FNST e a assessorá-la,
gratuitamente, na obtenção e manutenção de
qualquer proteção governamental que esta
última vier a intentar para tais Criações, e a
assinar e/ou fazer com que seus sócios,
representantes, empregados e/ou contratados
assinem, todos os documentos que a FNST venha
a exigir para esse fim, sem qualquer ônus.

12.
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES: Supplier
hereby represents and warrants that: (i) all
manufacturing and supply provided hereunder
will be performed in a professional and
workmanlike manner consistent with the highest
standards in the industry; (ii) all Products
supplied to FNST will be manufactured in
accordance with the Specifications and other
conditions set forth in each specific Purchase
Order; (iii) all Products will be manufactured in
accordance with all applicable laws, rules,
regulations and orders of any governmental body
or authority, including without limitation all
environmental, safety and labor laws, rules,

12.
DECLARAÇÕES E GARANTIAS: A Fornecedora
declara e garante neste ato que (i) toda a
fabricação e fornecimento aqui previstos serão
realizados de maneira profissional e diligente,
em conformidade com os mais altos padrões no
setor; (ii) todos Produtos fornecidos à FNST serão
fabricado de acordo com as Especificações e
demais condições de cada Pedido de Compra;
(iii) todos os Produtos serão fabricados de acordo
com todas as leis, normas, regulamentos e
determinações aplicáveis de qualquer órgão ou
autoridade governamental, inclusive, entre
outros, todas as leis, regulamentos ou
determinações ambientais, de segurança e
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regulations or orders; (iv) no manufacturing or
services provided by Supplier hereunder will be
provided with child labor, prison labor or other
indentured labor forces; (v) it has all legal power,
authority and authorizations to enter into these
Terms and Conditions and the Purchase Orders,
and that there are no restrictions, contractual or
otherwise, that would prevent Supplier from
entering into these Terms and Conditions and any
Purchase Orders and performing its obligations
hereunder; (vi) it has all authorizations, licenses
and permits to carry out the activities provided
herein and to comply with the terms and
conditions set forth in these Terms and Conditions
and the Purchase Orders, as well as the
infrastructure, equipment and qualified labor
sufficient and adequate for the manufacturing
and supply of the Products; and (vii) it will not
need to make any investments to the supply of
Products provided hereunder.

trabalhistas; (iv) nenhuma fabricação ou serviço
prestado pela Fornecedora, conforme aqui
previsto, será realizado com trabalho infantil,
trabalho escravo ou outras forças de trabalho;
(v) tem todos os poderes, autoridade e
autorizações legais para celebrar este
Instrumento e os Pedidos de Compra, e que não
existem quaisquer restrições, contratuais ou
outras, que impeçam a Fornecedora de firmar os
mesmos, bem como cumprir suas obrigações aqui
previstas; (vi) tem todas as autorizações,
licenças e alvarás para exercer as atividades
previstas neste Instrumento e nos Pedidos de
Compra, bem como a infraestrutura, os
equipamentos e trabalho qualificado suficiente
para suprir as necessidades da FNST; e, (vii) não
precisará
fazer
quaisquer
investimentos
relevantes para atender a demanda da FNST e o
fornecimento de Produtos aqui previsto.

13.
LABOR OBLIGATIONS: Supplier shall comply
with all labor, civil and social security
obligations,
including
those
relating
to
occupational accidents, safety and hygiene in
connection with the manufacturing of the
Products and with all the provisions of these
Terms and Conditions and the Purchase Orders,
especially in relation to the persons taking part
herein on any account whatsoever, as well as to
undertake the position of co-defendant in any
labor claims involving its employees or any other
persons designated by Supplier to perform any
activity hereunder, presenting broad defense and
supplying any information, documents and
resources that may be required for FNST to
submit its defense in any administrative or
judicial proceedings, including investigations, as
the case may be.

13.
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: A Fornecedora
deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas,
cíveis e previdenciárias, inclusive relativas a
acidentes de trabalho, segurança e higiene
relacionadas à fabricação dos Produtos e a todo
o disposto neste Instrumento e nos Pedidos de
Compra, especialmente com relação às pessoas
que deles participarem a qualquer título, bem
como assumir o polo passivo eximindo
responsabilidade da FNST ou, na impossibilidade,
a posição de litisconsorte em quaisquer
processos trabalhistas que envolvam seus
empregados ou ainda quaisquer pessoas
designadas pela Fornecedora para executar
qualquer atividade aqui prevista, devendo
apresentar
ampla
defesa
e
fornecer
informações, documentos e subsídios que sejam
necessários para que a FNST apresente sua
defesa em quaisquer processos administrativos,
judiciais, inclusive inquéritos, conforme o caso.

13.1. Considering that no labor relationship
whatsoever exists between the Parties, Supplier
assumes to FNST the obligation to exclude it
forthwith from each and every labor claim that
may be filed against FNST by any person
connected with Supplier or by any inspecting
authority of any governmental agency, and to
hold FNST harmless from and against any burden
or liability. In case FNST is maintained as party to
any suit of any nature, judicial or administrative,
Supplier undertakes forthwith and without any
discussion to indemnify FNST for all the costs
incurred by the FNST and to advance any
payments required as a result of any adverse

13.1. Em razão da não existência de qualquer
relação de trabalho entre as Partes, a
Fornecedora assume perante a FNST a obrigação
de excluí-la imediatamente de todas e quaisquer
reclamações trabalhistas que possam ser
movidas contra a FNST por qualquer pessoa
relacionada com a Fornecedora ou por qualquer
autoridade fiscalizadora de qualquer órgão
governamental, e em manter a FNST isenta de
qualquer ônus ou responsabilidade. Caso a FNST
seja mantida como parte em qualquer processo
de qualquer natureza, judicial ou administrativa,
a Fornecedora compromete-se a imediatamente
e sem qualquer discussão a indenizar a FNST de
todos os custos incorridos pela FNST e a adiantar

14

decision, within forty-eight (48) hours after
FNST’s written request for this effect.

quaisquer pagamentos exigidos em razão de
qualquer decisão adversa, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da solicitação da FNST
por escrito nesse sentido.

13.1.1. Supplier shall be liable for the
obligations arising out of its employees' and/or
subcontractors employment agreement, if
applicable, without any type of employment
relationship between Supplier's employees and/or
subcontractors and FNST. Supplier agrees that
subcontracting is only permitted upon previous
written authorization from FNST. For the
purposes hereof, all obligations arising out of
subcontracting, as well as a subcontractor's
actions, shall be considered as Supplier's full
liability.

13.1.1. A Fornecedora deverá se responsabilizar
pelas obrigações decorrentes dos contratos de
trabalho de seus empregados e/ou eventuais
subcontratados, não existindo entre os
empregados
e/ou
subcontratados
da
Fornecedora e a FNST vínculo empregatício ou de
qualquer natureza. A Fornecedora concorda que
a subcontratação para atendimento direto deste
Instrumento só será permitida mediante prévia
autorização por escrito da FNST. Para fins deste
instrumento, todas as obrigações decorrentes de
subcontratação, assim como as ações de um
subcontratado, serão consideradas como sendo
de responsabilidade integral da Fornecedora.

14.
INDEMNITY: Supplier shall indemnify and
defend FNST against any and all claims, damages,
losses, liabilities, expenses, costs and fees
(including reasonable attorneys’ fees and costs),
arising out of or attributable to Supplier's breach
of its obligations under these Terms and
Conditions and the Purchase Orders or Supplier’s
negligence or willful misconduct.

14.
INDENIZAÇÃO: A Fornecedora se obriga a
indenizar e defender a FNST de todas e quaisquer
reivindicações, danos, perdas, obrigações,
despesas, custos e taxas (inclusive honorários e
custos advocatícios razoáveis), decorrentes ou
atribuíveis à violação pela Fornecedora de suas
obrigações segundo este Instrumento e os
Pedidos de Compra, ou à negligência ou conduta
dolosa da Fornecedora.

14.1. Supplier undertakes to hold FNST
harmless from and against any lawsuit, claim,
liability, losses, damages, costs and expenses, or
any other charges caused to third parties as a
result of the use, manufacturing or supply of the
Products subject matter of these Terms and
Conditions and the Purchase Orders, or any other
merchandise of which the Products may become
a part of. Supplier assumes full liability for the
Products and shall bear any burden and losses
that may arise from the marketing and/or use of
the Products.

14.1. A Fornecedora compromete-se a manter
a FNST livre de qualquer ação, processo judicial,
reclamação, responsabilidade, perdas, danos,
custos e despesas, ou qualquer outro tipo de
encargo, causados a terceiros em decorrência do
uso ou fabricação ou fornecimento dos Produtos,
objeto deste Instrumento e dos Pedidos de
Compra, ou de qualquer outra mercadoria da
qual os Produtos vierem a fazer parte. A
Fornecedora assume completa responsabilidade
pelos Produtos, arcando com os ônus e prejuízos
que vierem a ser causados pela comercialização
e/ou uso dos Produtos.

14.1.1. Should FNST be summoned in any claim,
lawsuit, or process concerning any damage, of
any nature whatsoever, caused to third parties as
a result of the use, manufacturing or supply of the
Products, or any other merchandise of which the
Product may become a part of, FNST will inform
Supplier of said claim within reasonable terms, so
that
Supplier can assume the position of
defendant to the claim (provided that permitted
by the applicable law), as well as take all the
necessary measures with the purpose of holding
FNST harmless from any liabilities.

14.1.1. Caso a FNST seja citada em qualquer
reclamação, ação judicial ou reclamação que
verse sobre qualquer dano, de qualquer
natureza, acarretado a terceiros em razão do
uso, fabricação ou fornecimento dos Produtos,
ou de qualquer outra mercadoria da qual os
Produtos vierem a fazer parte, a FNST informará
a Fornecedora sobre a referida demanda dentro
de prazo razoável para que a Fornecedora possa
assumir o pólo passivo da demanda (se permitido
pela lei aplicável), bem como tomar todas as
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medidas necessárias a fim de isentar a FNST de
qualquer responsabilidade.
14.1.2. Without prejudice to the provision above,
should FNST be compelled to pay indemnities,
adverse court decision, fines or any other type of
penalty vis-à-vis any third parties as a result of
the use of the Products, or any other merchandise
of which the Product may become a part of,
Supplier shall be required, to the extent of its
liability, to reimburse FNST for the amounts
incurred by it, including court costs and
attorneys’ fees, without prejudice to FNST’s right
to immediately terminate these Terms and
Conditions and the relevant Purchase Orders. Said
reimbursement shall be made within not more
than five (5) business days as of Supplier’s receipt
of the notice sent by FNST with this purpose.

14.1.2. Sem prejuízo do previsto acima, caso a
FNST seja compelida a pagar indenizações,
condenações, multas ou qualquer tipo de
penalidades a terceiros em decorrência do uso
dos Produtos, ou de qualquer outra mercadoria
da qual o Produto vier a fazer parte, fica a
Fornecedora, no que se referir a sua
responsabilidade, obrigada a reembolsar a FNST,
pelos valores por ela incorridos, incluindo as
custas judiciais e honorários advocatícios, sem
prejuízo do direito da FNST de rescindir
imediatamente neste instrumento e os Pedidos
de Compra correspondentes. Tal reembolso
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a contar do recebimento pela
Fornecedora de notificação enviada pela FNST
nesse sentido.

14.2. IN NO EVENT SHALL FNST BE LIABLE TO
SUPPLIER FOR: (I) LOSS OF PROFITS, LOSS OF
EARNINGS, LOSS OF EXPECTED SAVINGS, LOSS OF
BUSINESS
OR
OPPORTUNITIES,
LOSS
OF
GOODWILL, DAMAGE TO ITS REPUTATION,
LIQUIDATED DAMAGES OR LOSS OF USE, OR (II)
SPECIAL LOSSES AND DAMAGES, CONSEQUENTIAL
OR INDIRECT DAMAGES, ACTUAL, LEGAL OR
EXEMPLARY DAMAGES, EVEN IF (IN EACH CASE)
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES HAS BEEN
INFORMED.

14.2. EM NENHUMA HIPÓTESE A FNST SERÁ
RESPONSÁVEL PERANTE A FORNECEDORA POR: (I)
LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA, PERDA
DE ECONOMIA ESPERADA, PERDA DE NEGÓCIOS
OU OPORTUNIDADE, PERDA DE FUNDO DE
COMÉRCIO, DANOS À REPUTAÇÃO, DANOS PRÉFIXADOS OU PERDA DE USO, OU (II) PERDAS OU
DANOS ESPECIAIS, IMPREVISTOS OU INDIRETOS,
DANOS EMERGENTES, LEGAIS OU EXEMPLARES,
MESMO (EM CADA CASO) SE HOUVER SIDO
INFORMADA A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

14.3. IN NO EVENT SHALL FNST'S TOTAL
LIABILITY RESULTING FROM, OR RELATED TO, A
PRODUCT EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT IN
REGARD TO WHICH THE CLAIM IS MADE.

14.3. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA FNST
DECORRENTE DE UM PRODUTO OU RELACIONADA
A UM PRODUTO NÃO ULTRAPASSARÁ, EM
NENHUMA HIPÓTESE, O PREÇO DO PRODUTO DO
QUAL DECORRER A REIVINDICAÇÃO.

14.4. NOTHING
IN
THESE
TERMS
AND
CONDITIONS SHALL EXCLUDE OR LIMIT SUPPLIER'S
LIABILITY TO FNST, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, IN THE EVENTS OF (I) DEATH OR
PERSONAL DAMAGES CAUSED BY SUPPLIER'S
NEGLIGENCE, (II) FRAUD OR MISREPRESENTATION
AND/OR (III) ANY OTHER LIABILITY THAT CANNOT
BE EXCLUDED ACCORDING TO THE APPLICABLE
LAW.

14.4 NADA NESTE INSTRUMENTO EXCLUIRÁ OU
LIMITARÁ
A
RESPONSABILIDADE
DA
FORNECEDORA PERANTE A FNST, INCLUINDO,
SEM LIMITAÇÃO, NAS HIPÓTESES DE (I) MORTE OU
DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA
DA FORNECEDORA, (II) FRAUDE OU DECLARAÇÃO
FRAUDULENTA E/OU (III) QUALQUER OUTRA
RESPONSABILIDADE QUE NÃO PUDER SER
EXCLUÍDA NOS TERMOS DA LEI APLICÁVEL.

15.
TERM: These Terms and Conditions shall
be in force and effect as long as there are
Purchase Orders and/or a relationship of Product
supply between the Parties.

15.
PRAZO: Este Instrumento permanecerá
em vigor e eficácia enquanto existirem Pedidos
de
Compra
e/ou
relacionamento
de
fornecimento de Produtos entre as Partes.

16.
RECALL: If Supplier discovers or becomes
aware of any fact, condition, circumstance or

16.
RECALL: Se a Fornecedora descobrir ou
tiver conhecimento de qualquer fato, condição,
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event (whether actual or potential) which may
reasonably be expected to require a recall for the
Products (“Recall”), Supplier shall communicate
such fact, condition, circumstance or event to
FNST, in writing, within twenty-four (24) hours.
For the purposes of the present clause, the
following cases, for example, shall be considered
as Recall: (i) any governmental entity or
regulatory body requests a recall for any Product;
(ii) a court of competent jurisdiction orders a
recall; or (iii) FNST determines, after
consultation with Supplier that a recall of any
Product should be conducted. To the extent that
it is necessary to communicate with any nongovernmental third-party, including the media, or
any customer, concerning any such fact,
condition, circumstance or event, a Supplier's
employee shall be the primary contact person
concerning the remedial action, but Supplier shall
not perform any such communication to third
parties without FNST's prior written consent.
FNST shall be responsible for communicating with
any governmental entity or regulatory body and
for submitting any necessary reports (e.g.,
corrections and removals reports) related to any
Recall. Such Recalls shall be at the expenses of
FNST provided that they do not result from
Supplier's fault or any act or omission attributable
to Supplier or a third party, including its
employees and/or sub-distributors.

circunstância ou acontecimento (real ou
potencial) que possa implicar em uma retirada
dos Produtos do mercado (“Recall”), a
Fornecedora comunicará tal fato, condição,
circunstância ou evento à FNST, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, por escrito. Para os fins
da presente cláusula, são considerados como
Recall, exemplificativamente, os casos em que
(i) qualquer entidade governamental ou órgão
regulador solicite a retirada de qualquer Produto
do mercado; (ii) um juízo competente solicite a
retirada de qualquer Produto do mercado; e (iii)
a FNST determine, após consulta à Fornecedora,
que o Produto deveria ser retirado do mercado.
Na medida em que for necessário se comunicar
com qualquer terceiro que não uma autoridade
governamental, incluindo a mídia, ou qualquer
cliente, em relação a qualquer fato, condição,
circunstância ou evento, um empregado da
Fornecedora deverá ser o contato principal em
relação às medidas corretivas, porém a
Fornecedora não efetuará qualquer comunicação
a terceiros, sem consentimento prévio por
escrito da FNST. A FNST será responsável pela
comunicação
com
qualquer
entidade
governamental ou órgão regulador e pela
apresentação de todos os relatórios necessários
(e.g. relatórios de correções de retirada de
mercado) relacionados a qualquer Recall.
Eventuais Recalls serão efetuados às custas da
FNST, desde que não resultem de culpa da
Fornecedora ou de qualquer ato ou omissão
imputável à Fornecedora ou a terceiros, inclusive
seus empregados e/ou subdistribuidores.

17.
NOTICES: All notices, requests, consents
and other communications which may or are
required to be given under or with respect to
these Terms and Conditions and any Purchase
Order shall be in writing, delivered by person, by
registered mail or e-mail, and shall be addressed
to the Parties as follows:

17.
NOTIFICAÇÕES: Todas as notificações,
solicitações,
consentimentos
ou
outras
comunicações que possam ou devam ser
entregues segundo ou com relação a este
Instrumento e qualquer Pedido de Compra serão
por escrito, entregues pessoalmente, por correio
com aviso de recebimento ou e-mail, e serão
endereçados às Partes conforme segue:

If to FNST:

Se à FNST:

Address: [ Avenida Piraporinha, 411 – Diadema –
S.P. _Brasil – CEP: 09950-902]
E-mail: [augusto.gomes@fnst.com]
Attn: [Augusto Gomes]

Endereço: [Avenida Piraporinha, 411 – Diadema –
S.P. _Brasil – CEP: 09950-902]
E-mail: [augusto.gomes@fnst.com]
Aos cuidados de: [Augusto Gomes]

If to Supplier, the notices shall be addressed
according to Supplier's information indicated in
the Term of Acceptance/ Purchase Order.

Se à Fornecedora, as notificações serão
endereçadas de acordo com as informações da
Fornecedora
indicadas
no
Termo
de
Concordância / Pedido de Compras.

18.

18.

GENERAL PROVISIONS
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DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. The Parties shall not assign these Terms
and Conditions and any Purchase Order to any
third parties without prior and written consent
from the other Party.

18.1. As Partes não poderão ceder esses
Termos e Condições e qualquer Pedido de
Compra para quaisquer terceiros, sem prévia
anuência por escrito da outra Parte.

18.2. These Terms and Conditions and the
Purchase Orders represent the entire agreement
between the Parties in relation to the established
herein and fully revoke any other contracts or
agreements between them, whether oral or
written, including any and all commercial
proposal that may have been entered into
between the Parties in relation to the provisions
hereof.

18.2. Este Instrumento e os Pedidos de Compra
representam o acordo integral entre as Partes
com relação ao aqui previsto e revogam
integralmente quaisquer outros acordos ou
contratos entre elas, orais ou escritos, inclusive
toda e qualquer proposta comercial porventura
celebrada entre as Partes com relação ao
disposto neste instrumento.

18.3. Forbearance by either Party in relation to
any violation or breach of the other Party of any
obligations undertaken herein and in any
Purchase Order shall not be deemed default,
novation or waiver of any right, being mere
liberality, and shall not prevent the forbearing
Party from demanding full compliance with these
Terms and Conditions and any Purchase Order by
the other Party at any time.

18.3. A tolerância de uma Parte com a outra,
relativamente
a
qualquer
violação
ou
descumprimento de quaisquer obrigações
assumidas por meio do presente iInstrumento e
qualquer Pedido de Compra, não serão
consideradas moratória, novação ou renúncia a
qualquer direito, constituindo mera liberalidade,
que não impedirá a Parte tolerante de exigir da
outra o fiel cumprimento deste Instrumento e de
qualquer Pedido de Compra, a qualquer tempo.

18.4. Neither Party shall represent the other
Party in any manner or form, to undertake any
liability or create any obligation for such Party,
except as provided for in these Terms and
Conditions, Purchase Orders or in any other
document executed by the Parties and for the
purposes indicated herein.

18.4. Nenhuma das Partes representará a
outra Parte sob qualquer meio ou forma, para
assumir qualquer obrigação ou criar qualquer
obrigação para ela, exceto se neste Instrumento,
em seus Anexos, em Pedidos de Compra ou em
outro documento firmado pelas Partes e para os
fins aqui indicados.

18.5. If any provision of these Terms and
Conditions and any Purchase Order is deemed
invalid, the remaining provisions shall not be
affected thereby. In such event, the Parties shall
agree on a valid provision which is closest to the
invalid provision, from an economic point of view.

18.5. Se
qualquer
disposição
deste
Instrumento e de qualquer Pedido de Compra for
considerada inválida, as disposições restantes
não serão afetadas. Nesse caso, as Partes devem
concordar com uma disposição válida que tenha
o significado mais próximo possível da disposição
inválida, sob o ponto de vista econômico.

18.6. These Terms and Conditions are executed
in the Portuguese and English versions. In case of
any divergence, the Portuguese version shall
prevail.

18.6. Este Instrumento é assinado nas versões
Português e Inglês. No caso de discrepância, a
versão em Português prevalecerá.

18.7. These Terms and Conditions and all
obligations hereunder, including any Purchase
Orders, shall be governed by the laws of Brazil.
The Courts of the Judicial District of the City of
Limeira, State of São Paulo, are hereby elected
for settlement of any doubts or litigations arisen
out of these Terms and Conditions any Purchase
Order, and the Parties waive any other

18.7. Este Instrumento e todas as obrigações
dele decorrentes, inclusive de quaisquer Pedidos
de Compra serão regidos pelas leis do Brasil. Fica
eleito o foro da cidade de Diadema, Estado de
São Paulo, para a solução de quaisquer dúvidas
ou litígios decorrentes deste Instrumento, seus
Anexos e de qualquer Pedido de Compra,
renunciando as Partes a qualquer outro que
tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
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jurisdiction allowed thereto, at present or in the
future, however privileged it may be.

que seja.
Incluir disposições de Compliance

EXHIBIT I

ANEXO I

TERM OF ACCEPTANCE / PURCHASER ORDER

TERMO DE CONCORDÂNCIA / PEDIDO DE COMPRAS
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EXHIBIT II

ANEXO II

PRICE LIST

LISTA DE PREÇOS

[PLEASE INSERT]

[FAVOR INSERIR]

FREUDENBERG – NOK COMPONENTES DO BRASIL LTDA.
_______________________________
By/Nome:
Title/Cargo:
_______________________________
By/Nome:
Title/Cargo:

[SUPPLIER]/[FORNECEDOR]
_______________________________
By/Nome:
Title/Cargo:
_______________________________
By/Nome:
Title/Cargo:
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