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COMPROMISSO

É esta vontade de assumir este compromisso que nos move, 
que nos junta, que nos une. O compromisso de ser melhor que 
ontem, melhor amanhã. 
Este compromisso que é uma linguagem universal, como os 
tons deste relatório são iguais em todos os cantos do mundo.
Esta vontade de assumir é a mesma que nos impulsiona, que 
nos desafia, num longo percurso de descobertas e partilhas.
O compromisso de que se transforma em talento, eficáçia e 
escreve um futuro melhor, mais limpo, sustentável e eficiente.
Um compromisso que nos leva a descobrir, a interrogar e inovar 
num planeta em contante mutação.
Compromisso está no nosso ADN.
Gostamos disso!
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CONDIÇÕES GERAIS DE 
COMPRA DA INTRINO

e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

1. Termos de Aplicação

2. Sustentabilidade

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 

memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 

qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.
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e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

4. Seguro

5. Aceitação dos Bens/Serviços

3. Regras de Segurança, Saúde 
e Ambiente para Fornecimentos

2. Sustentabilidade

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA DA INTRINO 

memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 

qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.
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e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

6. Entrega

7. Conformidade Regulamentar

5. Aceitação dos Bens/Serviços

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 
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memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 

qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.



e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

7. Conformidade Regulamentar

8. Marcas, Patentes, Modelos
9. Garantia

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 
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memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 

qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.



e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

10. Preço e Pagamento de Fatura

11. Armazenamento, Acondiciona-
mento e Embalagem

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 
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memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 

qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.



e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

12. Protecção de Dados

13. Rescisão

11. Armazenamento, Acondicio-
namento e Embalagem

1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 
por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 

memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 
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qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.



e serviços. O Fornecedor reconhece que é da sua respons-
abilidade incentivar os seus fornecedores, empreiteiros e 
subempreiteiros para minimizar os efeitos negativos 
ambientais e sociais associados com os produtos e serviços 
prestados.
 
2.3. O Fornecedor deve também assegurar que os 
pequenos fornecedores locais não sejam discriminados no 
processo de aquisição e especificações.

13. Rescisão

14. Lei Aplicável e Regulação de 
Litígios1.1. Excepto quando acordado em contrário, por escrito, ou 

por violação das disposições jurídicas imperativas da lei 
local, todas as compras de bens e serviços, bem como 
todas as resultantes em relação contratual entre fornece-
dores a “Relação Contratual” será regida por estas 
Condições Gerais de Compra. A INTRINO, pode requisitar 
produtos ou serviços de quaisquer pessoas ou entidades 
(privadas, públicas) que vendam bens ou serviços (adiante 
designados por "Fornecedor"). 
 
1.2. As Condições Gerais de Compra da INTRINO prevale-
cem sobre quaisquer Condições Gerais de Venda do 
Fornecedor. 
 
1.3. O Fornecedor obriga-se a respeitar o CÓDIGO DE 
CONDUTA DE FORNECEDORES DA INTRINO.
 
1.4. Se o Fornecedor objetar a qualquer das presentes 
Condições Gerais deverá notificar a INTRINO por escrito, e 
a compra não será considerada concluída até que seja 
estabelecido um entendimento, na extensão da validade 
das presentes Condições gerais 
 
1.5. A INTRINO não paga qualquer valor para a preparação, 
elaboração e apresentação de orçamento por parte do 
fornecedor. 
 
1.6. O pedido de cotação e/ou apresentação de serviço por 
parte da INTRINO não implica qualquer obrigação de 
aquisição por parte da mesma. 
 
1.7. O Fornecedor obriga-se a cumprir e a seguir todas as 
definições ao nível das especificações técnicas dos equipa-
mentos e materiais expressas na Ordem de Compra (i.e. 

memória descritiva, normas de fabrico e processos industriais, 
métodos de montagem, ensaios e funcionamento dos mesmos) 
e nas regras e normas legalmente aplicáveis, não as podendo 
alterar ou realizar de outra forma sem a aprovação escrita da 
INTRINO. 
 
1.8. O Fornecedor obriga-se a comunicar alterações ao previa-
mente estabelecido na Ordem de Compra, devendo fornecer 
todos os elementos necessários para suportar as mesmas. 
 
1.9. A transferência do risco do objeto da Ordem de Compra 
opera-se com a entrega do objeto nas condições e locais previs-
tos na mesma. 
 
1.10. Para todos os documentos constantes na ordem de 
compra/adjudicação apresentados em idioma diferente do 
Português, presumir-se-á que o fornecedor está capacitado para 
a sua interpretação, salvo indicação por escrito em sentido 
contrário prévia à Aceitação. 
 
1.11. O fornecedor será avaliado em quatro critérios: prazo de 
entrega, qualidade dos Bens fornecidos, capacidade de resposta 
e condições de pagamento.

2.1. O Fornecedor deverá efetuar as suas atividades de uma 
forma ambiental e socialmente responsável. De acordo com as 
suas políticas ambientais, de saúde, segurança e de emprego,
 
2.2. O Fornecedor deve-se esforçar para incorporar consider-
ações ambientais e sociais no seu processo de seleção de bens 

3.1. No caso dos equipamentos, os mesmos devem ser 
fornecidos com manual de instruções em português, 
marcação CE declaração de conformidade. 
 
3.2. Todos os equipamentos fornecidos que contenham 
gases fluorados só serão aceites caso seja dado cumprimen-
to aos requisitos contidos no decreto-lei nº 145/2017 e 
regulamento (UE) n.º 517/2014. 
 
3.3. Os produtos químicos, caso se trate do primeiro forneci-
mento, o fornecedor deve entregar uma declaração sobre o 
cumprimento legal, assim como as respetivas fichas de 
dados de segurança dos produtos fornecidos. estas fichas 
deverão estar de acordo com regulamento (CE) nº. 
1907/2006. após primeiro envio, é da responsabilidade do 
fornecedor garantir o envio das fichas de segurança de 
produtos que sejam, entretanto, atualizadas. 
 
3.4. Todos os fornecedores de produtos químicos devem 

cumprir todos os requisitos legais relativos à rotulagem de embal-
agens e transporte (ex. clp e adr). 
 
3.5. O fornecedor deverá deter sistemas de gestão da qualidade 
ambiental e segurança e saúde devidamente estruturados, 
implementados e, na medida do possível, certificados por organ-
ismos acreditados. 
 
3.6. O fornecedor assegura o cumprimento das normas gerais, 
assim como da legislação nacional e regulamentação europeia 
no que respeita à relação com os colaboradores, proteção do 
meio ambiente e segurança no trabalho. 
 
3.7. O fornecedor garante que nas suas atividades são adotadas 
as medidas necessárias com vista a reduzir as repercussões 
prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. 

3.8. Em qualquer das situações referidas, a INTRINO tem o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato. 

O Fornecedor manterá em vigor, à sua custa, um seguro de 
responsabilidade civil, geral e profissional adequado, que cubra 
os danos causados pelo Fornecedor, os seus funcionários, 
subcontratados ou dos seus agentes para os bens ou serviços 
fornecidos. Se for solicitado, o Fornecedor deve fornecer à INTRI-
NO, um certificado comprovando as coberturas exigidas.

5.1. Os bens e serviços adquiridos ao abrigo da ordem de 

compra da INTRINO estão sujeitas a uma inspeção razoável 
e, a testes e aprovação no momento e local de entrega 
acordados. 
 
5.2. A INTRINO reserva-se ao direito de rejeitar e recusar a 
aceitação de bens ou serviços que não sejam entregues de 
acordo com a ordem de compra ou com representação ou 
garantias expressas ou implícitas pelo Fornecedor.
 
5.3. A INTRINO irá cobrar ao Fornecedor, que pagará, pelo 
custo de inspeção dos bens ou serviços rejeitados. 
 
5.4. Os bens ou serviços rejeitados podem ser, devolvidos 
ao Fornecedor, ou detidos como penhor por conta e risco 
do Fornecedor. 
 
5.5. O pagamento de quaisquer bens ou serviços não será 
considerado como aceitação dos bens ou serviços.

6.1. O tempo é fundamental no que diz respeito às Ordens 
de compra. Se a entrega do bem e/ou a execução de 
serviços não estiver concluída até à Data de Entrega indica-
da ou conforme o acordado, a INTRINO pode, sem respons-
abilidade e sem prejuízo dos seus outros direitos e ações, 
rescindir o Contrato de Compra. 
 
6.2. Esta rescisão será efetuada por notificação escrita e 
terá efeito à data do recebimento do mesmo pelo Fornece-
dor ou no máximo de cinco (5) dias após a data do envio. 
 
6.3. O acima também se aplica aos bens e/ou serviços 

ainda não entregues ou executados. A INTRINO, de acordo com 
o seu julgamento, terá direito a adquirir produtos e/ou serviços 
de substituição em outros lugares e cobrar ao Fornecedor 
quaisquer custos e perdas incorridos.

7.1. O Fornecedor cumprirá toda a legislação e normas relevantes 
para as questões ambientais, de segurança e higiene na 
produção, embalagem, transporte, entrega ou fornecimento de 
bens ou serviços nas instalações da INTRINO, incluindo a 
legislação de todos os países por onde os produtos possam 
transitar. 
 
7.2. O Fornecedor deve informar de qualquer evento significati-
vo que afete ou possa afetar adversamente a conformidade 
regulamentar. 
 
7.3. O Fornecedor irá implementar rapidamente as ações correti-
vas que forem necessárias ou solicitadas pela INTRINO, incluin-
do ações corretivas em conformidade com as próprias normas 
de segurança e higiene da INTRINO.

7.4. Serão levantados processos de Não Conformidade sempre 
que, em qualquer fase da execução da Ordem de Compra, sejam 
apuradas anomalias, falhas, erros, atrasos, deficiências, acondicio-
namento deficiente ou impróprio para o meio de transporte 
utilizado, avarias e/ou incompatibilidades com as especificações 
técnicas e Normas em vigor. 

7.5. O processo de Não Conformidade será devidamente regista-
do, sendo gerado um envio de Reclamação ao Fornecedor. Estas 
ocorrências vão influenciar negativamente a classificação do 

Fornecedor no Processo de Avaliação de Fornecedores, 
podendo ficar sujeito a ser privado de receber Ordens de 
Compra, até submeter por escrito, as devidas justificações 
e respostas às Reclamações, bem como implementar ações 
corretivas para evitar a repetição das não conformidades 
identificadas. 

7.6.  A verificação da eficácia da implementação das ações 
corretivas deverá ser comunicada por escrito.

7.7. O levantamento de uma não conformidade não 
suspende o cumprimento da Ordem de Compra em todos 
os termos previamente acordados. 

8.1. O Fornecedor garante que a sua catividade em 
execução da Ordem de Compra não implicará a violação de 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

8.2. O Fornecedor obriga-se a indemnizar a INTRINO por 
todos os prejuízos, danos ou custos emergentes de acções 
ou procedimentos em razão da utilização, detenção ou de 
venda dos materiais ou equipamentos fornecidos em 
execução da Ordem de Compra e, bem como, por violação 
de direitos de propriedade intelectual incluindo as despe-
sas que resultem de tais acções e/ou procedimentos. 

8.3. As obrigações que resultem da utilização direta ou 
indireta de know-how, patentes, modelos de utilidade, 
desenhos, incluindo as relativas à obtenção, junto dos respe-
tivos proprietários, das necessárias autorizações e as 

inerentes ao pagamento dos correspondentes encargos, ficarão 
a cargo exclusivo do Fornecedor, que se considerará como único 
responsável no caso de qualquer questão jurídica daí resultante, 
bem como por qualquer reclamação decorrente da violação ou 
alegação de violação desses direitos. 

8.4. O Fornecedor não poderá invocar quaisquer direitos 
pessoais relativamente a direitos de propriedade intelectual com 
vista a obstar ao cumprimento das obrigações que para ele 
decorram da Ordem de Compra. 

9.1. O Fornecedor garante expressamente que os produtos 
estão em bom estado, em conformidade com a ordem de 
compra, com as especificações, com os desenhos ou a descrição 
relativa a esses produtos, estão aptos para o fim pretendido, e 
estão livres de defeitos de materiais e de fabrico. 

9.2. O Fornecedor garante expressamente que os serviços 
encomendados serão prestados por pessoal qualificado, compe-
tente e treinado, que atuará de forma transparente e com a 
devida diligência e lealdade, em conformidade com os padrões 
da indústria e sem qualquer conflito de interesses. 

9.3. O Fornecedor garante que é o proprietário dos bens e 
serviços e que estes serão entregues livres de penhoras e encar-
gos. Todas as garantias acima mencionadas são prestadas não 
só à INTRINO, mas também aos seus clientes e aos utilizadores 
dos bens ou serviços, ou produtos em que esses produtos 
possam ser incorporados.
 

10.1. Salvo expressamente acordado por escrito assinado 
por ambas as partes, os Contratos de Compra são tidos 
numa base de que o preço estipulado na ordem de compra 
é um preço fixo, incluindo todos os impostos e 
contribuições aplicáveis, que não está sujeito a alteração 
por qualquer motivo.

10.2.  As faturas devem conter além dos descritivo dos bens 
ou serviços e dos dados legais a informação sobre o nº de 
guia de remessa que acompanhou as mercadorias, bem 
como, o nº de ordem de compra que lhe deu origem. será 
objeto de devolução qualquer fatura que seja recebida sem 
todos os dados solicitados, ou sem a ordem de compra 
associada, valendo como data de receção da mesma a data 
da última versão. 

10.3. Quando a faturação for efetuada por unidades ou 
peso, consideram-se definitivas as unidades ou pesos que 
sejam conferidos aquando da receção dos referidos bens 
nos armazéns da  INTRINO. 

10.4. Os Bens que necessitem de um certificado de confor-
midade e se o mesmo não foi entregue aquando da entrega 
da mercadoria, então o prazo de pagamento só começa a 
contar após a receção de tal documento, independente-
mente de a fatura ter já sido recebida

10.5. Serão emitidas faturas em separado pelo Fornecedor 
para cada Ordem. Estas farturas devem ser enviadas à 
INTRINO no prazo de 5 dias após a entrega do bem ou da 
conclusão dos serviços. 

10.6. Atrasos na receção das faturas ou quaisquer outros dados 
exigidos, ou erros e/ou omissões, serão justa causa para reter o 
pagamento. 

10.7.   As faturas não recebidas no prazo de 15 (quinze) dias após 
a receção do bem e/ou serviços, serão consideradas renunciadas 
pelo Fornecedor e, se mesmo assim forem enviadas à INTRINO, 
serão consideradas prescritas.

10.8. O pagamento dos bens e serviços será efetuado no prazo 
de 60 dias contados a partir da data de receção da fatura do 
Fornecedor, salvo acordo em contrario. 

10.9. O pagamento por parte da INTRINO não prejudica 
quaisquer reclamações ou direitos que possa ter contra o 
Fornecedor.

 

 
11.1. Os equipamentos e materiais a fornecer deverão ser devida-
mente embalados e numerados pelo Fornecedor, de modo a 
permitir a respetiva identificação para efeitos de garantia. 

11.2. O Fornecedor disponibilizará, caso assim seja solicitado, 
juntamente com os equipamentos e materiais fornecidos, uma 
lista discriminativa de todos os itens entregues, com informação 
da respetiva numeração mencionada no número anterior. 

11.3.  Salvo qualquer indicação especifica na Ordem de Compra, 
Condições Particulares de Encomenda e/ou Contrato, todo e 
qualquer acondicionamento deve preservar o equipamento de 
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qualquer deterioração, de acordo com a sua normal forma 
de armazenamento, durante um período de 6 (seis) meses. 

11.4. A INTRINO reserva-se o direito de adiar a expedição 
de parte ou da totalidade dos bens. Neste caso, o Fornece-
dor garantirá o seu armazenamento e proteção nas suas 
instalações e será responsável pelos bens com entrega 
pendente, assumindo as despesas de armazenamento por 
um período de 3 (três) meses a partir da data de entrega 
especificada. 

11.5. Não se aceitarão por parte do Fornecedor quaisquer 
débitos por embalagens, caixas, invólucros ou outros 
dispositivos de armazenamento e transporte, a não ser que 
estejam especificados na Ordem de Compra, Condições 
Particulares de Encomenda e/ou Contrato. 

11.6. Todos os riscos de transporte e conservação das 
mercadorias correrão por conta do Fornecedor até ao 
momento da respetiva entrega no local indicado, salvo 
qualquer outra condição particular devidamente expressa 
na Ordem de Compra, Condições Particulares de Encomen-
da e/ou Contrato. 

12.1. Além da obrigação de confidencialidade prevista, o 
fornecedor obriga-se também a preservar a confidenciali-
dade e integridade de todas as informações pessoais, quer 
da INTRINO, quer dos seus colaborares, a que tenha acesso 
em consequência das relações profissionais com a INTRINO. 

12.2. O tratamento dos dados pessoais deverá ser sempre restrin-
gido ao estritamente necessário para o cumprimento do regula-
mento geral de proteção dos dados (rgpd) [regulamento (eu) 
2016/679]. 

12.3. Caso seja necessária a transmissão de informações 
pessoais a terceiros, o fornecedor tem que assegurar que as 
transferências de dados se realizam no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e em vigor, sob pena de indemnização 
pelos danos causados. mediante solicitação, por escrito, da 
INTRINO.

13.1. A Ordem de Compra pode ser rescindida pela INTRINO, a 
qualquer momento e sem qualquer responsabilidade ou encar-
go financeiro, em qualquer uma das seguintes hipóteses: 

13.2. Se os fornecimentos realizados não estiverem de acordo 
com as especificações das presentes Condições Gerais de 
Compra, da Ordem de Compra, Condições Particulares de 
Encomenda, Contrato e/ou restantes documentos contratuais; 

13.3. Se a mercadoria ou materiais entregues não estiverem de 
acordo com as amostras ou especificações submetidas pelo 
Fornecedor à aprovação da INTRINO; 

13.4. Se os prazos de entrega, totais ou parciais, previstos na 
presente Ordem de Compra, não forem cumpridos pelo Fornece-
dor sem motivo justificado e aceite pela INTRINO; 

13.5. Se surgirem fundamentadas dúvidas quanto aos direitos do 
Fornecedor sobre os materiais, equipamentos ou serviços 

fornecidos, ao seu direito a patentes, marcas, modelos e 
desenhos; 

13.6. Se sobrevier a falência ou insolvência do Fornecedor, 
ou pedido das mesmas junto das Entidades competentes; 

13.7. Se o Fornecedor violar qualquer das cláusulas e 
condições da Ordem de Compra ou Condições Gerais de 
Compra; 

13.8. Em qualquer outro caso de rescisão previsto na Lei. 

13.9.  Se a rescisão abranger apenas parte da Ordem de 
Compra, a INTRINO será apenas responsável pelo pagamen-
to dos materiais, equipamentos ou serviços conformes, 
aceites e já entregues, sem que ao Fornecedor assista 
qualquer direito de indemnização quanto à parte afetada 
pela rescisão. Adicionalmente, dada a eventual necessidade 
de retirada de elementos ou reposição dos locais, todos os 
custos envolvidos correrão por conta do Fornecedor. 

13.10. A INTRINO terá o direito de fazer cessar o contrato se 
o Cliente Final suspender ou suprimir a encomenda; neste 
caso, a INTRINO pagará ao Fornecedor os bens conformes, 
aceites e já entregues. 

13.11. Todos os pagamentos recebidos pelo Fornecedor 
relativos a materiais, equipamentos ou serviços em 
Não-Conformidade serão reembolsados à INTRINO, 
comprometendo-se o Fornecedor a efetuar a restituição no 
prazo de 30 dias a contar da data de rescisão. 

13.12. A INTRINO reserva-se o direito de, à data da rescisão, 
accionar as eventuais garantias Bancárias em seu benefício. 

14.1. As presentes Condições Gerais de Compra, a Ordem de 
Compra, as Condições Particulares de Encomenda e/ou o Contra-
to regem-se em todos os seus aspetos pela Legislação vigente 
no ordenamento jurídico português. 

14.2. Para a resolução de quaisquer litígios emergentes da 
presente Ordem de Compra, designadamente quanto à sua 
interpretação, aplicação, validade, execução, cumprimentos e 
seu termo, as Partes atribuem competência exclusiva ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal.
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