TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDAS
1. Estes Termos e Condições de Venda (este "Contrato") juntamente com a cotação e qualquer outro documento que faça referência a este Contrato assim como qualquer adição ou modificação
do mesmo, constituem os termos em que a Anixter (como indicado na cotação “Anixter”) vende ao Comprador (como indicado na cotação “Comprador”) os produtos e/ou serviços indicados na
cotação (“Produtos”). Este Acordo constitui a totalidade, acordo integrado entre as partes com relação ao objeto deste Contrato e é aplicável a todas as compras subseqüentes feitas pelo
Comprador da Anixter. Qualquer discussão, entendimento, acordos, representações, usos e costumes do comércio feito ou praticado pelas partes com relação ao objeto do contrato serão
considerados integrantes do presente Contrato. Não obstante o mencionado anteriormente, no caso em que a Anixter e o Comprador sejam partes de um acordo assinado por ambos que regule o
fornecimento e uso dos Produtos (o "Contrato Pré-existente"), os termos e condições desse Contrato Pré-existente prevalecem sobre o presente Contrato no que diz respeito ao objeto do dito
Contrato. A Anixter rejeita e não estará vinculada por termos adicionais ou diferentes, seja impresso ou não, em qualquer ordem de compra ou comunicação do Comprador a Anixter, a menos que
seja acordado por escrito em separado assinado pelas partes e apenas em relação àqueles Produtos abrangidos no âmbito deste Contrato Pré-existente. A execução de um documento de
encomenda / pedido de compra do cliente não deve ser interpretada como uma aceitação pela Anixter dos termos e condições contidos ou referenciados no dito pedido. Estes termos adicionais
ou diferentes serão presumidos como uma alteração deste Contrato, e deverá ser considerado que o Comprador aceitou este Contrato sem tais termos adicionais ou diferentes. O presente
Contrato poderá ser atualizado periodicamente pela Anixter. Cada revisão será identificada pelo número de revisão correspondente e sua data de vigência. Qualquer versão subseqüente se aplica
somente para cotações ou pedidos emitidos na data de vigência de dita versão ou após essa data. A aceitação do Comprador ou o uso dos mesmos constitui a aceitação deste Contrato.
2. O preço e a quantidade dos Produtos são os indicados na cotação da Anixter. O Comprador aceita pagar o preço de compra dos Produtos e todos os gastos assinalados nas faturas da Anixter
dentro do prazo estabelecido na fatura. Caso o Comprador deixe de pagar o preço total de compra no prazo estabelecido na fatu ra serão aplicadas as taxas de juros máximas permitidas pelas
leis aplicáveis a todas as faturas vencidas, começando a partir da data de vencimento da fatura até o dia de seu pagamento efetivo. Além de exercer todos os recursos legais a que tenha direito,
a Anixter também terá direito a recuperar os honorários advocatícios razoáveis e quaisquer outros gastos em que tenha incorrido com a finalidade de ressarcimento do pagamento do preço de
compra, bem como de qualquer outra obrigação à qual tenha direito conforme este Contrato. O Comprador pagará o encargo correspondente ou o encargo máximo permitido por lei quanto a
cada cheque devolvido por insuficiência de fundos. A Anixter se reserva o direito de modificar ou cancelar o crédito concedid o a qualquer momento e sem aviso prévio, e de exigir garantias ou o
pagamento adiantado pelos produtos na quantidade de venda. A Anixter poderá deduzir qualquer montante devido pelo Comprador de qualquer soma que a Anixter venha a dever ao Comprador,
seja em virtude deste Contrato ou não. Os preços acordados entre o Comprador e a Anixter contemplam todos os impostos municipais, estaduais e federais estão incluídos nos preços das
propostas da Anixter do Brasil, exceto em cotações e promoções de âmbito nacional onde são utilizados preços referenciais e destacamos que os impostos não estão incluídos para facilitar a
divulgação. Qualquer imposto ou gravame aplicável à prestação de serviços ou à produção, venda, transporte, transferência, consumo ou uso dos Produtos que a Anixter seja obrigada a
pagar ou cobrar do Comp rador será pago pelo Comprador à Anixter quando do pagamento pelos Produtos, a menos que o Comprador apresente à Anixter os certificados de isenção
exigidos pelas autoridades fiscais. Os referidos montantes deverão ser pagos independentemente de estarem incluídos na fatura.
3. O preço dos Produtos na cotação da Anixter está sujeito a alterações por causas eventuais como mudança nos custos de nacionalização da mercadoria cotada (fretes, seguro, tarifas) ou na
lista de preços do fabricante. Caso o pedido de compra se baseie em uma cotação realizada há mais de 10 dias corridos antes do pedido do Comprador, a Anixter está autorizada a modificar os
preços da cotação e a comunicá-lo ao Comprador para fins de um novo pedido de compra, a menos que especificado em sentido contrário na cotação. Novos impostos e tarifas: se durante a
vigência do contrato se estabelecerem criação, modificações ou alteração nas tarifas, alíquotas de tributos e/ou novos impostos que aumentem os preços dos Produtos ou dos serviços
oferecidos nesta contratação, os preços apontados em cotações e propostas serão alterados para espelhar tais alterações, desde que devidamente comprovadas . Caso não se chegue
a um aco rdo, qualquer uma das partes poderá rescindir a contratação sem que disso derive um direito de indenização. Se houver na data de rescisão obrigações com execução pendente, a
Anixter cumprirá as referidas obrigações pelo valor comprometido antes da modificação tributária. Do mesmo modo, em caso de rescisão, a Anixter se compromete a prestar toda sua
colaboração para que a rescisão cause o menor prejuízo possível ao Comprador. Em caso de descontos, os mesmos serão aplicáveis somente ao preço dos Produtos com impostos, e sob
nenhuma circunstância será considerado aplicável a nenhum outro gasto acessório. Os preços com desconto por promoções ficam sujeitos à aprovação do fabricante. Os descontos não se
aplicam a encargos por embalagens, trilhos, bobinas ou transporte. O preço de venda dos Produtos é F.O.B. primeiro ponto de embarque, a menos que pactuado por escrito em sentido
contrário. O direito de propriedade e o risco de perda dos Produtos passarão ao Comprador com a entrega ao transportador F.O.B. primeiro ponto de embarque, a menos que indicado em
sentido contrário na cota ção. Salvo mediante acordo por escrito assinado pelos representantes devidamente autorizados de ambas as partes, não será passado ao Comprador a titularidade
de nenhum software associado com um Produto, e na medida do permitido em virtude de qualquer acordo de Licenciamento relacionado a este tipo de software, o Comprador recebe uma
licença limitada para utilizar o software ligado ao Produto, em rigorosa conformidade com o referido acordo de licenciamento. Além disso, o Comprador aceita os termos de licenciamento
pertencentes ao software. O Comprador deverá por sua própria conta indenizar e defender a Anixter contra todas as reclamações, responsabilidades, denúncias, demandas, ações legais,
investigações, sentenças, resoluções, investigações, requerimentos ou demais processos formais ou informais iniciados contra a Anixter a respeito de quaisquer danos, prejuízos,
responsabilidades, perdas, custos, encargos, honorários e gastos incluindo mas não se limitando a honorários advocatícios e gastos incorridos quanto a qualquer reclamação ou litígio relacionado
à violação de qualquer direito de Propriedade Intelectual ou de qualquer outro direito de terceiros pelo Comprador.
4. O pedido de compra do Comprador deverá ser emitido por escrito em um formato oficial do Comprador e devidamente aprovado e assinado por um funcionário autorizado pelo Comprador para
tal finalidade. O pedido será considerado aceito pela Anixter sempre que a Anixter não enviar ao Comprador uma comunicação por escrito indicando o contrário dentro de 10 (dez) dias úteis
depois da data de recebimento do pedido de compra por parte da Anixter devidamente assinado e aprovado por um funcionário indicado por esta. As especificações e a documentação técnica
fazem parte do pedido de compra do Comprador. A Anixter não estará vinculada por termos adicionais ou diferentes dos termos incluídos na cotação e neste Contrato em qualquer pedido de
compra ou em outro documento ou comunicação do Comprador à mesma, salvo mediante acordo por escrito assinado pelos representantes devidamente autorizados de ambas as partes, e
somente com relação aos Produtos destinados a serem cobertos pelo referido acordo.
5. Não se aceitarão devoluções dos Produtos vendidos, salvo mediante autorização por escrito assinada por um funcionário da Anixter autorizado para tal. Caso a Anixter autorize expressamente
a devolução total ou parcial de um pedido de produtos, o Comprador deverá pagar a título de penalidade um valor equivalente a 20% do preço dos Produtos devolvidos, sem prejuízo do
respectivo dano subsequente.
6. Caso o Comprador solicite a Anixter para que esta distribua produtos especiais ou fora do estoque, e se os referidos produtos não forem normalmente disponibilizados para venda a outros
clientes da Anixter ou em suas lojas, o Comprador aceita que por serem produtos especiais, fora do estoque e para seu uso particular, esses produtos não poderão ser cancelados nem
devolvidos, além da responsabilidade de pagar pelos referidos produtos, não obstante desculpas ou argumentações do Comprador quanto a seu não-pagamento de outros produtos ou sua falta
de uso do mesmo ou fracasso em vender os referidos produtos.
7. A data de entrega dos Produtos e qualquer outra data a ser cumprida pela Anixter será estimada pela Anixter de acordo com: a data do pedido de compra, as datas de pagamentos realizados,
a informação e aprovações dadas pelo Comprador, e a disponibilidade do fabricante. A Anixter fará o possível em boa fé para enviar os Produtos nas datas estimadas. A Anixter tem o direito de
realizar envios parciais. Todas as mudanças nas especificações, na data de envio ou no desempenho exigido pelo Comprador somente valerão mediante acordo por escrito assinado pelos
representantes devidamente autorizados de ambas as partes. Quando as mudanças afetarem o prazo de entrega ou o custo de execução, será aplicado um ajuste equitativo na data de envio ou
no preço de compra ou em ambos. Se não forem estipulados requisitos especiais de embalagem ou de envio, a Anixter cumprirá as especificações mínimas para o método de transporte
especificado. Se não for especificado nenhum método de transporte, o envio será realizado por um método razoável de transporte determinado pela Anixter a seu único critério. A Anixter não se
responsabiliza por possíveis demoras como consequência de erros e/ou omissões nas configurações ou em outra condição solicitada pelo fabricante. Salvo acordo em sentido contrário entre as
partes, as quantidades de produtos solicitados no pedido de compra do Comprador serão entregues com base nas unidades nominais fornecidas pelos fabricantes. No caso de fios e de cabos, as
referidas quantidades poderão apresentar uma tolerância de +10% (máximo de dez por cento) e –5% (mínimo de cinco por cento). O preço da mercadoria será igual ao preço unitário multiplicado
pela quantidade enviada.
8. O Comprador deverá apresentar imediatamente e por escrito à Anixter todas as reclamações por peças faltantes assim que receber os Produtos, caso contrário será interpretado como
renunciando à referida reclamação. O Comprador deverá inspecionar os Produtos ao recebê-los e notificará imediatamente e por escrito à Anixter sobre qualquer defeito nos Produtos, para que a
Anixter possa fazer a respectiva reclamação aos fabricantes, caso contrário os referidos Produtos serão considerados aceitos.
9. A Anixter transfere e concede ao Comprador todas as garantias transferíveis obtidas dos fabricantes dos Produtos, bem como qualquer indenização por propriedade intelectual do fabricante
dos referidos Produtos. A Anixter não confere nenhuma garantia além da propiciada pela referida transferência e adjudicação. Em caso de algum defeito ou não-conformidade nos Produtos, o
Comprador terá direito apenas às garantias e soluções fornecidas pelos fabricantes dos referidos Produtos, que são por este meio transferidas e concedidas ao Comprador. AS GARANTIAS
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MENCIONADAS ANTERIORMENTE SÃO EXCLUSIVAS, E A ANIXTER RECUSA E O COMPRADOR RENUNCIA A TODAS AS DEMAIS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A
UM OBJETIVO EM PARTICULAR E DE QUALQUER OUTRO TIPO, EXPRESSO OU IMPLÍCITO, SEGUNDO A LEI E SEJA OU NÃO OCASIONADO POR NEGLIGÊNCIA DA ANIXTER. Se a
jurisdição aplicável não permitir a exclusão de garantias explícitas ou implícitas, a duração de tais garantias se limitará ao prazo de garantia (ou ao período mínimo estabelecido pela lei
aplicável). Em relação aos produtos encomendados, o Comprador é o único responsável por decidir quais produtos comprar da Anixter, portanto, reconhece e aceita que quaisquer sugestões ou
recomendações da Anixter relativas à aquisição de determinados produtos é meramente referencial, sem qualquer responsabilidade para ANIXTER. Sobre softwares comercializados pela Anixter
do Brasil ao Cliente, cada um têm sua própria licença de uso desenvolvida pelo fabricante do mesmo, descrevendo as regras e limites do licenciamento do software, regras e limites estes que
passam a fazer parte integrante deste documento em vendas que envolvam software.
10. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NEM COM BASE EM NENHUM FUNDAMENTO LEGAL, SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, AS PARTES
SERÃO RESPONSÁVEIS FRENTE À OUTRA POR PERDAS E DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, DE CARÁTER PUNITIVO, INCIDENTAIS OU DERIVADOS, NEM POR PERDAS E DANOS
POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO, PERDA DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, INTERRUPÇÕES NO TRABALHO NEM POR ERROS OU FALHAS DOS
PRODUTOS OU SERVIÇOS NEM TAMPOUCO PELOS CUSTOS DERIVADOS DA OBTENÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO. INDEPENDENTEMENTE DO
FUNDAMENTO LEGAL DA ALEGAÇÃO POR TAIS DANOS, SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, A RESPONSABILIDADE TOTAL DE QUALQUER
UMA DAS PARTES PERANTE A OUTRA NÃO SUPERARÁ EM NENHUM CASO O PREÇO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE TENHAM ORIGINADO TAL ALEGAÇÃO, MESMO QUANDO
SE TENHA COMUNICADO À OUTRA PARTE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS. CASO A JURISDIÇÃO APLICÁVEL NÃO PERMITA LIMITAR OU EXCLUIR A
RESPONSABILIDADE, O LIMITE DE TAL RESPONSABILIDADE SE LIMITARÁ AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI APLICÁVEL.
11. A Anixter não será responsável por nenhum descumprimento de suas obrigações em virtude deste Contrato que resulte direta ou indiretamente de ou que tenha sido contribuído por motivos
de força maior, atos do Comprador, atos de terrorismo, das autoridades civis ou militares, incêndios, greves ou demais conflitos trabalhistas, acidentes, inundações, guerras, distúrbios,
incapacidade para conseguir materiais ou transportes, atos ou omissões de transportadoras, ou qualquer outra circunstância fora do controle razoável da Anixter. A Anixter não terá nenhuma
responsabilidade em virtude deste Contrato, com exceção do expressamente disposto no presente Contrato.
12. Se o Comprador fornecer especificações à Anixter para uso na fabricação dos Produtos, o Comprador deverá indenizar e eximir a Anixter de responsabilidade frente a qualquer alegação de
violação de propriedade intelectual que resulte do cumprimento de tais especificações pela Anixter. No caso de o Comprador utilizar os produtos e/ou equipamentos em sistemas e/ou
equipamentos a serem vendidos a terceiros, o Comprador isenta em forma expressa a Anixter do Brasil de qualquer reclamação relativas a defeitos e problemas encontrados nos sistemas e/ou
equipamentos que forneceu a seus clientes.
13. As partes devem cumprir com todas as leis, estatutos, e regulamentos aplicáveis, incluindo mas não se limitado as leis de exportação e importação, anti-suborno e corrupção, sobre proteção
ambiental, de saúde e segurança. Na medida do permitido pela lei aplicável, cada parte deverá indenizar e isentar a outra Parte de responsabilidade por quaisquer danos causados pela violação
de tais leis, estatutose regulamentos. O Comprador garante que utilizará os produtos para os fins para os quais foram fabricados, sendo o único responsável pelo uso que faça dos mesmos.
14. Toda informação quer seja verbal, por escrito ou por qualquer outro meio trocada entre as partes que poderiam ser consideradas confidenciais por qualquer pessoa razoável e/ou que estivesse
relacionada com este Contrato será considerada informação Confidencial ou Proprietária. Nenhuma das partes deve divulgar ou disponibilizar a terceiros tais informações Confidenciais ou
Proprietárias sem o prévio consentimento por escrito da outra parte Esta obrigação será válida por dois (2) anos a partir da data em que foi divulgada a outra parte. Todas as informações dos
dados pessoais do comprador está sujeito às políticas de privacidade de dados pessoais Anixter publicados no site www.anixter.com/bpdataprivacy
15. Para tudo relacionado à interpretação e cumprimento do Contrato se aplicarão as leis da jurisdição na qual se localize a Anixter, independentemente das regras de conflito de leis de outra
maneira aplicáveis, e não será regido pela Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. As partes pactuam expressamente em se
submeter à jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais da jurisdição na qual se localize a Anixter, renunciando a qualquer o utro foro correspondente em virtude de seus domicílios atuais ou
futuros. Qualquer ação por descumprimento do Contrato ou de qualquer acordo ou garantia deverá ser iniciada dentro de 01 (um) ano depois da ocorrência da causa do descumprimento, ou o
período mínimo exigido pela lei aplicável.
16. Qualquer cláusula deste Contrato que por sua natureza deva permanecer vigente uma vez rescindido este Contrato permanecerá em vigência depois de tal rescisão.
17. Todas as notificações, solicitações, propostas e determinações a qualquer uma das partes será enviada a seu domicilio especificado na cotação.
18. Nenhuma modificação, emenda, renúncia, rescisão ou término do presente Contrato será válido a menos que seja feito por escrito e assinado pelas partes. O não exercício por parte da Anixter
de qualquer direito ou recurso a que tenha direito em virtude deste Contrato, não deverá ser considerado como uma renúncia a tais direitos ou recursos, tampouco a aceitação de qualquer
pagamento, a não ser por acordo escrito e assinado pela Anixter. O não exercício de qualquer direito pela Anixter não se estenderá ou afetará qualquer outro direito, nem a não reclamação da
Anixter de qualquer descumprimento estende-se a qualquer outro descumprimento similar ou distinto. Este contrato é para o benefício das partes e não de qualquer outra. O Comprador não poderá
ceder este Contrato, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Anixter. Caso haja uma reclamação contra o Comprador, a Anixter poderá ceder seu direito de intentar uma
ação seja a sua matriz ou qualquer de suas subsidiárias ou afiliadas, sem o consentimento do Comprador. Se qualquer disposição deste Contrato seja considerada ilegal, inválida ou inexeqüível por
uma decisão judicial, de tribunal ou por autoridade competente, o restante das disposições continuam exigíveis e a validade de todas as demais disposições do Contrato não serão afetadas por
permanecerem com toda sua força e efeito legal.
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