Condições Gerais de Compras
1 – Todas as entregas devem ser feitas mediante Notas Fiscais ou Notas Fiscais-Fatura, com indicação do número da
Ordem de Compra, assim como dos códigos, descrição e demais nela contidas.
2 – Notas ﬁscais, Notas Fiscais e Duplicatas, só serão aprovadas e processadas, após a conferência e aprovação,
pela Willy Instrumentos de Medição e Controle Ltda (Ashcroft Willy), das Mercadorias entregues.
3 – As Notas Fiscais ou Notas Fiscais-Fatura deverão ter seus vencimentos coerentes com as condições de pagamento
estipuladas na Ordem de Compra e caso apresentem divergências serão válidas apenas as condições estipuladas na
Ordem de Compra.
4 – O fornecedor assume por força destas condições Gerais de Compra, que valem como termo de responsabilidade,
a garantia pela boa qualidade do material adquirido, da coisa adquirida, do aparelho adquirido, da máquina adquirida,
bem como de seus componentes e acessórios, objeto da Ordem de Compra, que estão desta forma, garantidos contra
quaisquer defeitos de fabricação ou vícios ocultos.
5–Esta garantia dada formal e expressamente através do aceite da ordem de Compra, abrange toda espécie de falhas
ou defeitos de fabricação, tornando os materiais impróprios ao uso que se destinam, ou desacordo com o solicitado,
mesmo que tais defeitos ou imperfeições sejam decorrentes de evento ocorrido após a aprovação pela Ashcroft Willy,
ou sejam constatados em razão de sua própria natureza, depois da efetiva transferência de propriedade dos mesmos
ou depois de os mesmos estarem em uso.
6 – A garantia expressa nas cláusulas 4 e 5, é valida pelo prazo de 12 meses, contados da entrega real da mercadoria
comprometendo-se o Fornecedor a observar dito prazo, independente de qualquer outra prerrogativa ou faculdade
legal, salvo acordo especíﬁco a respeito, por escrito, ﬁxando prazos diferentes do aqui especiﬁcado.
7 – Os reparos e/ou substituições de componentes ou materiais defeituosos, deverão ser efetuados pelo fornecedor
no prazo mais curto possível, assegurando a rápida e eﬁciente correção e eliminação dos defeitos detectados, sempre
as expensas do Fornecedor, sem quaisquer ônus para a Ashcroft Willy ou para os destinatários de seus produtos.
8 – Os materiais ou peças reparadas e/ou substituídas em conformidade com o item 7, sujeitam-se às mesmas condições
de garantia expressa nos itens 4 – 5 – 6 – 7.
9 – Se o Fornecedor deixar de cumprir as obrigações assumidas pelos itens 4 a 7, a Ashcroft Willy poderá mandar executar
as correções ou substituições necessárias, por sua conta e risco, ﬁcando com a faculdade de cobrar do Fornecedor o
montante correspondente.
10 – Toda e qualquer devolução de mercadoria deverá ser reposta, mediante refaturamento pelas condições originais
da Ordem de Compra.
11 – Quaisquer débitos de embalagem, frete seguro ou outros aqui não especiﬁcados, somente serão aceitos quando
mencionados expressamente na Ordem de Compra.
12 – Caso a ordem de compra determinar adiantamento por conta de mercadorias, serviços, equipamentos ou máquinas
a serem adquiridos, ﬁca acertado que não havendo aprovação das mercadorias, serviços, equipamentos ou máquinas
adquiridos, este adiantamento será integral direta e imediatamente restituído à Ashcroft Willy, corrigido ﬁnanceiramente
pelas taxas vigentes de mercado, desde a data do adiantamento até a do seu retorno, pró-rata.
13 – As quantidades mencionadas na Ordem de Compra só poderão se alteradas para mais, ou menos com expressa
autorização da Ashcroft Willy, qualquer que seja a variação ocorrida.

14 – O não cumprimento pelo Fornecedor referente à entrega, preços, condições ou prazos, seja qual for o motivo, será
considerado como justa causa para cancelamento total ou parcial da Ordem de Compra, a critério da Ashcroft Willy.
15 – Fica de inteira responsabilidade do Fornecedor, referente ao extravio ou a perda total ou parcial que venha inutilizar
qualquer molde, modelo ou ferramenta de propriedade da Ashcroft Willy, que se encontre em seu poder.
16 – Se o Fornecedor não concordar com as condições da Ordem de Compra, deve comunicar à Ashcroft Willy, dentro
de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento desta Ordem de Compra. Caso contrário estas condições serão
consideradas como facilmente aceitas pelo Fornecedor.
17 – Os desenhos e as especiﬁcações técnicas, mencionadas nesta Ordem de Compra, bem como todos e quaisquer
moldes, modelos ou ferramentas especiais que ﬁzerem parte integrante desta Ordem de Compra, são cedidos unicamente por empréstimo, não podendo o Fornecedor, em hipótese alguma, reproduzi-los, ou usá-los sem expressa
autorização, por escrito, da Ashcroft Willy, assumindo assim, a obrigação de não fornecer quaisquer informes neles
contidos a terceiros e de não usá-los contra qualquer interesse direto ou indireto da Ashcroft Willy, sob pena do Fornecedor ﬁcar sujeito às penalidades previstas na legislação brasileira legal, civil e da propriedade industrial. O Fornecedor
ﬁca obrigado a devolvê-los tão logo seja concluída ou cancelada esta encomenda.
18 – A Ordem de Compra é emitida em 03 vias, delas constando as assinaturas da Ashcroft Willy e do Fornecedor,
que deverá neste ato estar representado por um de seus representantes legais ou pessoa devidamente credenciada e
capacitada para tanto, signiﬁcando sua concordância com as condições acima estipuladas, para todos os efeitos legais.
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