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1. Condições Gerais de Compra 

 

1.1 Todas as Compras serão colocadas de acordo com 

as nossas Condições Gerais de Compra. Nestas Condições 

Gerais, o termo "Fornecedor" inclui todos os particulares ou 

empresas que prestem um serviço ou forneçam um bem à 

TRIDEC. 

1.2 Quaisquer condições de venda do Fornecedor que se 

desviem das nossas Condições Gerais de Compra não farão 

parte do contrato de compra e venda mesmo que a TRIDEC 

não se lhe oponha expressamente. Sempre que se adjudique a 

compra de um bem ou serviço sem expressamente pôr em 

causa os termos e condições do Fornecedor, tal não implica 

que a TRIDEC tenha aceite tais termos e condições 

1.3 A TRIDEC aceita somente as condições de entrega 

definidas na versão actual dos INCOTERMS estabelecidas pela 

Câmara do Comércio Internacional de Paris. 

1.4 Sempre que os termos da nossa Ordem de Compra 

diferir das condições constantes do Orçamento dado pelo 

Fornecedor, é suposto que tais termos sejam por ele aceites, a 

não ser que o mesmo manifeste por escrito a sua não-

aceitação no prazo de 24 horas a contar da data da Ordem de 

Compra.  

1.5 A aceitação da nossa encomenda pressupõe a 

aceitação dos preços, prazos de entrega, condições de entrega, 

referencias, revisões e quantidades indicadas. 

1.6 A TRIDEC não aceita diferenças de preços nas 

facturas quando não informada previamente de preços e/ou 

descontos constantes nas Ordens de Compra estão incorrectos 

ou foram alterados. 

1.7 Apenas as Ordens de Compra colocadas por escrito e 

enviadas pelo Departamento de Compras são legalmente 

válidas e comprometem a TRIDEC. Ordens de Compra que 

sejam colocadas verbalmente, incluindo por telefone, devem 

ser seguidas de uma confirmação por escrito para serem 

legalmente válidas. O mesmo se aplica a quaisquer alterações 

posteriores da Ordem de Compra ou do Contrato. Ordens de 

Compra, Contractos, Requerimentos ou Declarações com 

respectivas alterações acima referidos poderão igualmente ser 

enviados por via electrónica se tal for previamente acordado, 

por escrito, entre as partes;  

1.8 A TRIDEC, não pagará qualquer valor para a 

preparação e envio de Orçamentos por parte do Fornecedor. O 

envio de Orçamentos que sejam pedidos pela TRIDEC para 

seleccionar um Fornecedor para aquisição de um bem ou 

serviço não implica qualquer obrigação de aquisição por parte 

da TRIDEC; 

1. General Conditions of Purchase 

 

1.1. All purchase orders will be placed according to our 

General Conditions of Purchase. In these General Conditions, 

the term “supplier” includes all private operators or enterprises 

that supply goods or services to TRIDEC.  

1.2. Any supplier´s sales clauses that do not correspond to 

our General Conditions of Purchase will not take part of the buy 

and sell contract even if TRIDEC does not explicitly oppose to 

them. Every time a purchase contract for a product or service is 

adjudicated without the explicit agreement of TRIDEC that does 

not imply the agreement with the suppliers’ terms and 

conditions. 

1.3. TRIDEC only accepts delivery conditions according to 

the ones established by the actual INCOTERMS published by 

the International Chamber of Commerce in Paris. 

1.4. Every time the terms of our Purchase Order differs 

from the conditions present in the price quoted by the supplier, 

it´s accepted that those terms are accepted by the supplier, 

unless the supplier himself manifests disagreement within 24 

hours from the date of issue of the Purchase Order. 

1.5. The acceptance of our order implies the agreement 

with prices, delivery dates, references, revisions and quantities 

mentioned. 

1.6. TRIDEC does not accept price differences in Invoices 

when it’s not informed in advance that the prices and/or 

discounts of this Purchase order are wrong or were revised. 

1.7. Only the Purchase Orders placed in writing and sent 

to the Purchasing Department are legally valid and commit 

TRIDEC. Purchase Orders that are placed verbally, including 

phone calls, must be followed by written confirmation to be 

legally valid. The same applies to all posterior changes made to 

the Purchase Order or Contract. Purchase Orders, Contracts 

and respective changes mentioned above can also be sent by 

e-mail, if it´s previously agreed between both sides.   

1.8. TRIDEC will not pay any value for the preparation or 

mailing of Price Quotes by the supplier. The Price Quotes 

requested by TRIDEC in order to select a supplier for the 

purchase of a product or service does not obligate TRIDEC to 

acquire the product or service. 

1.9. TRIDEC may request changes after signing and 

shipment of the Purchase Orders or Contracts. If such changes 

are in fact requested, the immediate impact (eventual additional 

costs or alteration to the deadline of delivery) will be taken into 

account and previously negotiated with the Supplier.  
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1.9 A TRIDEC pode, após assinatura e envio das Ordens 

de Compra ou dos Contractos, solicitar alterações aos mesmos. 

Sendo solicitadas tais alterações, o respectivo impacto 

(eventuais custos adicionais ou alteração do prazo de entrega) 

será tido em conta e negociado previamente com o Fornecedor. 

1.10 Sendo a especificação de determinado produto dado 

pelo desenho técnico TRIDEC, é da responsabilidade do 

fornecedor fazer o controlo do índice da revisão das peças 

indicadas nas Ordens de Compra, e garantir que as peças 

fornecidas são de acordo com o índice pedido. 

1.11 O Fornecedor é responsável por garantir que os 

produtos fornecidos à TRIDEC não incorporam componentes 

ou substâncias perigosas e que cumprem com a legislação e 

regulamentação em vigor e aplicável aos produtos da TRIDEC. 

1.12 Em caso de força maior a TRIDEC reservará o direito 

de cancelar e/ou alterar as condições acordadas para a compra 

de material. Se a situação persistir por um período igual ou 

superior a 30 dias, o Fornecedor não terá direito a qualquer 

compensação monetária resultante da situação decorrida. 

1.13 A entrega do material requisitado deve decorrer 

dentro do horário normal de funcionamento da TRIDEC, ou seja 

entre as 8h e as 17h, para além desta hora a descarga não é 

garantida e os custos que eventualmente resultem da não 

descarga serão suportados pelo Fornecedor. 

 

2. Confidencialidade 

 

2.1 O Fornecedor compromete-se a guardar sigilo sobre 

todos os factos que, não sendo do conhecimento público, lhe 

tenham que ser revelados para cumprir o contrato ou a Ordem 

de Compra e que deverá usar estritamente para o seu 

cumprimento. O Fornecedor deverá, igualmente, impor aos 

seus colaboradores ou subcontratados essas mesmas 

condições. 

2.2 A própria existência do contrato ou Ordem de Compra 

deverá ser tratada como confidencial. A sua divulgação requer 

a prévia autorização da TRIDEC. 

2.3 Qualquer produto, equipamento, instrumento de 

medida, desenhos técnicos ou especificações técnicas que 

forem cedidas ao Fornecedor para a execução da Ordem de 

Compra permanecem propriedade da TRIDEC assumindo o 

compromisso de sigilo dos mesmos. Caso ocorra a perda, 

desgaste ou danos do material cedido é da responsabilidade do 

Fornecedor a reparação e/ou reposição do mesmo. 

2.4 A informação escrita associada aos pedidos da 

TRIDEC deve ser armazenada pelo período correspondente à 

duração da relação comercial e a mesma não deve ser cedida a 

terceiros. 

1.1  

1.10. Being the specification for a certain product given by 

the TRIDEC technical drawing, it’s the supplier responsibility to 

check the revision level in the PO and assure that supplied parts 

are according to it. 

1.11. The supplier is responsible for assuring that the 

products supplied to TRIDEC do not include dangerous 

components or substances and that do not comply with the 

current legislations and regulations applied to TRIDEC’s 

products. 

1.12. In the event of force majeure TRIDEC shall be entitled 

to withdraw from the agreement if an event persists for longer 

than 30 days; the supplier shall not be entitled to base any claim 

for compensation on this. 

1.13. The delivery of the purchase material must occur 

within TRIDEC normal working time, meaning between 8am and 

5pm, after this the unloading is not assured and the costs that 

the non-unloading may generate will be supported by the 

supplier.  

 

2. Confidentiality 

 

2.1. The Supplier commits to maintain in strict 

confidentiality all the facts that, not being from the public 

domain, must be revealed in order for the conditions of the 

Contract or Purchase Order to be followed and that the referred 

facts must only be used in the fulfillment of the Contract or 

Purchase Order. The Supplier must also impose to all its 

collaborators or sub-contracted personnel these same 

conditions.  

2.2. The existence of a Contract or Purchase Order must 

also be maintained in strict confidentiality.  It´s disclosure 

requires the previous authorization of TRIDEC. 

2.3. Any product, equipment, measuring instrument, 

technical drawings or specifications that TRIDEC trusted to the 

supplier, continues to be TRIDEC’s property, assuming the 

supplier the confidentiality of them. In case of damage or ware 

of the trusted items, it’s the supplier responsibility to repair 

and/or replace them. 

2.4. The writhen information resulting from the TRIDEC 

demands must be stored for a period corresponding to the 

duration of the commercial relation and cannot be given to third 

parties. 

 

 



 

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

REVISÃO: 02 

DATA: 16-09-2014 

PÁGINA:  3 / 3 

 

F112/REV02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Preços, condições de envio e de embalagem 

 

3.1 Os preços acordados são sempre preços finais e não 

poderão ser objecto de qualquer reclamação por parte do 

Fornecedor. Os preços devem ser em Euros e devem indicar se 

têm ou não o IVA incluído e qual a respectiva taxa; 

3.2 A não ser que outra condição seja expressa na 

Ordem de Compra ou no Contrato, o Fornecedor deverá 

entregar os bens ao Domicílio em DDP (Delivery Duty Paid) de 

acordo com os Incoterms em vigor, no local indicado na Ordem 

de Compra ou no Contrato; 

3.3 O número da Ordem de Compra deverá ser indicado 

em toda a documentação (Guias de Remessa e Facturas) e em 

toda a correspondência a ela inerente, caso contrário a factura 

não será considerada. 

3.4 A TRIDEC apenas aceitará as quantidades ou 

número de unidades efectivamente requisitadas. Quantidades 

acima ou abaixo do requisitado só serão permitidas com a 

aprovação da TRIDEC. 

3.5 As mercadorias deverão ser embaladas de tal modo 

que permitam a sua não danificação durante o transporte. 

Materiais de embalagem adicionais só deverão ser utilizados se 

for para cumprir este requisito. De qualquer modo, apenas 

deverão ser usados materiais de embalagem amigos do 

ambiente. Qualquer custo extra resultante de embalamento 

deve ser aprovado pela TRIDEC nas 24h após a colocação da 

encomenda. 

3.6 Qualquer atraso nas entregas das mercadorias pro 

parte do Fornecedor sem aviso prévio ou aprovação da 

TRIDEC e que resulte num impacto na produção, será da 

responsabilidade do Fornecedor assim como todos os custos 

inerentes que possam surgir. 

3.7 Custos adicionais decorridos de transporte expresso 

serão somente aceites pela TRIDEC caso ocorra a solicitação e 

aprovação por escrito dos mesmos. 

3.8 Os custos decorridos da devolução de material ao 

Fornecedor serão da responsabilidade do mesmo. Após ser 

informado por escrito para levantar material a devolver, o 

fornecedor não deverá demorar mais de 10 dias para o fazer, 

após isso a TRIDEC tem o direito de cobrar armazenagem pelo 

mesmo. 

 

3. Prices, shipment and packaging conditions 

 

3.1. The agreed prices will always be considered final 

prices and cannot be object of any complaint by the Supplier. 

The prices should be presented in Euros (€) and must indicate 

clearly if IVA tax is included or not and the correspondent rate; 

3.2. Unless other condition are expressed in the Purchase 

Order or Contract, the Supplier must always deliver its products 

to the legal residence in DDP (Delivery Duty Paid) according 

with the actual Incoterms, in the location shown in the Purchase 

Order or in the Contract. 

3.3. The number of our Purchase Order must be visible in 

all documentation (Shipment Orders and Invoices) and in all 

related correspondence; invoices without our purchase order 

number will not be accounted. 

3.4. TRIDEC will only accept the quantities or number of 

units effectively ordered. Quantities that are over or under the 

issued items will only be allowed with the express approval of 

TRIDEC. 

3.5. The merchandise must be packed in such a way that 

all kinds of damage are prevented during transportation. 

Additional packaging materials should only be used in order to 

fulfill the previous mentioned requisite. In every case, only 

environmentally friendly materials should be used in packaging. 

Any extra cost for packing must be approved by TRIDEC in the 

24h after the placement of the purchase order. 

3.6. Any delay in the delivery of the merchandise by the 

Supplier without previous warning or TRIDEC´s approval that 

causes a negative impact to our production line, will be from the 

Suppliers ´responsibility as well as all inherent costs that may 

arise. 

3.7. Costs of express transport will only be accepted it 

they were demanded and approved (in terms of cost) by 

TRIDEC in writhen. 

3.8. Any transport cost of material returns it’s the supplier 

responsibility. After being informed in writhen to collect return 

material, the supplier cannot take more than 10 days to do it, 

after that TRIDEC has the right to charge warehousing for it. 


