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OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES, O PEDIDO DE COMPRA E QUAISQUER DOCUMENTOS MENCIONADOS OU 
EM ANEXO AQUI (DENOMINADOS "PEDIDO DE COMPRA") CONSTITUEM O ACORDO COMPLETO ENTRE A 
AUTODESK E O FORNECEDOR.O FORNECEDOR NÃO PODE ENVIAR OU INICIAR A EXECUÇÃO SOB RESERVA SALVO 
ACORDADO POR ESCRITO POR AMBAS AS PARTES.AO ACEITAR ESTE PEDIDO DE COMPRA E/OU INICIAR A 
EXECUÇÃO NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO, O FORNECEDOR CONCORDA EM CUMPRIR INTEGRALMENTE 
TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE PEDIDO DE COMPRA E LIMITANDO-SE AOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE 
PEDIDO DE COMPRA.  

1. TERMOS DE CONTROLE. Quaisquer anexos mencionados nesta Ordem de compra ou anexados deverão ser
considerados para todos os efeitos como uma parte integral deste pedido.No caso de um conflito irreconciliável
entre os anexos referenciados e os termos declarados neste documento, estes termos e condições
prevalecerão.Além disso, a Autodesk não deverá ser obrigada a seguir e explicitamente rejeita quaisquer termos e
condições inclusos em documentos ou faturas do Fornecedor, salvo explicitamente declarado neste documento.

2. PREÇOS. Todos os preços e taxas de Produtos e/ou Serviços declarados no Pedido de compra são fixos.A
Autodesk não é responsável por taxas de qualquer tipo salvo especificamente declarado no Pedido de
compra.Qualquer redução de preço geral anunciada pelo Fornecedor para Produtos e/ou Serviços similares aos
itens descritos neste Pedido de compra deverá reduzir automaticamente o preço dos mesmos com uma
porcentagem comparável.

3. VENDAS E ISENÇÃO DE TRIBUTOS. Salvo de outra forma especificado no Pedido de compra, o Fornecedor deve
calcular e pagar todos os tributos locais, estaduais ou outros tributos aplicáveis relacionados a Produtos e/ou
Serviços mencionados nos termos deste instrumento.

4. ENVIO E ENTREGA. O tempo é essencial para o desempenho do Fornecedor no âmbito deste Pedido de
compra.O Fornecedor entregará Produtos e/ou Serviços na data de entrega especificada no Pedido de compra.O
não cumprimento do prazo da entrega será considerado uma violação do Pedido de compra.O Fornecedor
garantirá que os envios estão adequadamente embalados para evitar perda por danos conforme as práticas
comerciais recomendadas.Substituições, envios parciais e faturas parciais por parte do Fornecedor não são
permitidos.O Fornecedor deverá incluir em cada entrega de Produtos uma lista do pacote, identificando o número
do Pedido de compra, o conteúdo, as datas de validade e outros Identificadores de produto.Salvo de outra forma
acordado por escrito, as condições de envio são fretes pagos DDP - Delivery Duty Paid (Imposto de entrega pago)
(Incoterms 2012) para o local de entrega da Autodesk especificado no Pedido de compra.O risco de perdas será
passado à Autodesk no momento da aceitação da Autodesk de Produtos e/ou Serviços, ou na conclusão da
entrega, caso não haja aceitação por parte da Autodesk.Sem limitar o precedente, o Fornecedor deverá observar
todas as leis, todos os regulamentos e/ou todos os regulamentos aplicáveis à transportadora.O Fornecedor assume
a responsabilidade por todo o envio, taxas de entrega, incluindo, sem limitar-se a, taxas aduaneiras, obrigações,
custos, impostos e seguro.

5. ACEITAÇÃO. A critério da Autodesk, Produtos e/ou Serviços estarão sujeitos a inspeções, testes e/ou aceitações
por parte da Autodesk, ou de seu representante, no local designado pela Autodesk.Toda inspeção inicial pela
Autodesk no recebimento de Produtos e/ou Serviços é condicional e não deve renunciar a quaisquer direitos de
rejeitar ou devolver esses Produtos e/ou Serviços caso defeitos ocultos sejam posteriormente descobertos.A
Autodesk pode rejeitar Produtos e/ou Serviços completa ou parcialmente.

6. DEVOLUÇÕES. Se Produtos e/ou Serviços forem defeituosos, não estiverem em conformidade ou forem
fornecidos em uma quantidade superior ou inferior à quantidade especificada no Pedido de compra, ou de outra
forma não forem aceitos, a Autodesk poderá optar por uma das seguintes opções:(i) devolver parte ou todos os
Produtos e/ou Serviços e receber um reembolso total; ou (ii) solicitar a reposição imediata de Produtos e/ou uma
nova realização dos Serviços até que sejam aceitos pela Autodesk.O Fornecedor é responsável por quaisquer
custos e despesas incorridos na devolução de Produtos que não estejam em conformidade, na devolução de
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entregas excedentes ou na nova realização de Serviços.Todos os artigos e materiais retornados ao Fornecedor por 
violação da garantia mencionada neste documento deverão ser enviados às custas do Fornecedor, incluindo 
despesas e penalidades incorridas pela Autodesk na devolução de tais artigos e materiais entregues aos clientes da 
Autodesk e as despesas de um novo envio.  

7. FATURAMENTO E PAGAMENTO. O Fornecedor deverá enviar faturas quando Produtos e/ou Serviços forem 
entregues e aceitos até a plena satisfação da Autodesk.O pagamento será realizado dentro de 60 dias do 
recebimento de uma fatura precisa incontestada.Cada fatura deverá mencionar claramente o número do Pedido 
de compra.A Autodesk pode compensar qualquer importância devida, por qualquer motivo e a qualquer momento, 
pelo Fornecedor à Autodesk ou às suas empresas afiliadas por qualquer importância pagável a qualquer momento 
pela Autodesk relacionada a este Pedido de compra.Salvo disposto em contrário previsto no Pedido de compra, as 
faturas podem ser enviadas para: AP.invoice.brazil@autodesk.com ; ou para: Autodesk do Brasil Ltda, Rua James 
Joule, No. 65,Suite 41, 4th floor, Edifício Torre Sul, Cidade Monções , Zip Code: 04576-080, São Paulo – Brazil.

8. SEGURO/AUTORIZAÇÕES. O Fornecedor será responsável, às próprias custas e em próprio nome, por todos os 
impostos de folha de pagamento e todos os seguros necessários para seus funcionários, como invalidez e seguro de 
compensação dos funcionários, assim como Responsabilidade Civil Geral, seguro automotivo e qualquer outro 
seguro necessário ou apropriado à natureza dos Produtos ou Serviços mencionados neste instrumento que serão 
fornecidos ou conforme solicitado pela Autodesk. Contando também com licenças e autorizações comuns ou 
necessárias para os Produtos ou Serviços dispostos aqui a serem fornecidos.Se solicitado, o funcionário deverá 
fornecer a comprovação do mesmo para a Autodesk.

9. CONFIDENCIALIDADE E DIVULGAÇÃO. Este Pedido de compra e toda documentação ou comunicações 
de apoio relacionadas a este Pedido de compra são considerados confidenciais e informações proprietárias 
da Autodesk.O Fornecedor não deverá, salvo por consentimento escrito da Autodesk, revelar publicamente 
seu relacionamento como fornecedor da Autodesk. Qualquer informação fornecida pelo Fornecedor 
será considerada confidencial e será fornecida à Autodesk livre de restrições.O Fornecedor representa e 
garante que cada funcionário do fornecedor assinou um contrato de confidencialidade relacionado a 
todas as informações afetadas por este Pedido de compra com termos, pelo menos, tão restritos 
quanto os aqui estabelecidos.Essa disposição deverá sobreviver à expiração, ao término ou ao cancelamento 
deste Pedido de compra.

10. REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS. O Fornecedor representa e garante que (i) os funcionários do 
Fornecedor estão adequadamente licenciados e sob contrato, possuem as habilidades, qualificações e certificações 
necessárias para fornecer Produtos e/ou Serviços em tempo hábil, são profissionais e competentes de acordo com 
os padrões aplicáveis do setor; (ii) todos os Produtos e/ou Serviços do Fornecedor estão em conformidade com os 
requisitos e as especificações fornecidos pela Autodesk; e (iii) todos os Produtos e/ou Serviços são feitos com 
materiais e execução de qualidade, livres de qualquer defeito na fabricação ou no design e possuem 
qualidade comercializável, adequada aos fins necessários.A aceitação da Autodesk dos Produtos e/ou Serviços do 
Fornecedor não isentará o Fornecedor de suas obrigações dispostas nesta garantia.A garantia do Fornecedor deverá 
ser efetiva por um período de tempo, conforme estabelecido em face deste Pedido de compra.Se nenhum 
período de garantia foi estabelecido nos termos deste Pedido de compra, a garantia deverá ser efetiva por um 
período de um ano a partir da data de aceitação dos Produtos e/ou Serviços por parte da Autodesk, ou por 
período maior especificado pelo Fornecedor.Se aplicável, o Fornecedor deverá fornecer e/ou repassar todas 
as garantias de fabricação e/ou contratos em nível de serviço dos Produtos e/ou Serviços fornecidos.

11. REGISTROS. O Fornecedor deverá (i) manter e conservar registros precisos relevantes a este Pedido de 
compra pelo período de sete (7) anos após o pagamento final deste Pedido de compra; (ii) autorizar a 
representação autorizada da Autodesk ou seu representante, ou ambos, sempre que necessário para 
inspecionar ou auditar todos os dados, em qualquer forma ou formato, relativos ao desempenho e à cobrança 
da Autodesk sob este Pedido de compra; e (iii) autorizar o acesso condizente à Autodesk com fins de determinar 
se o desempenho do
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Contratante cumpre os requisitos da Autodesk ou para verificar e/ou confirmar a qualidade, a integridade ou 
pontualidade do trabalho, o cumprimento da programação e todas as questões relacionadas. 
  
12. PROPRIEDADE. Todos Serviços criativos ou personalizados preparados, desenvolvidos e entregues pelo 
Fornecedor sob os termos deste Pedido de compra são sob encomenda (por exemplo, mas sem limitação, 
documentos, relatórios, fotografia, web design, projetos gráficos, projetos escritos etc.).O Fornecedor reconhece e 
concorda que os Serviços (e todos os direitos aqui mencionados, incluindo, mas sem limitar-se a, direitos autorais) 
pertencem e serão de propriedade única e exclusiva da Autodesk.Se por qualquer motivo os Serviços não forem 
considerados como um trabalho contratado pela lei aplicável, o Fornecedor aqui acorda em vender, atribuir e 
transferir à Autodesk, e aos seus sucessores e cessionários, o direito integral, de títulos e ações pertencentes e 
para os direitos autorais dos Serviços, além de todos os registros e aplicações de direitos autorais relacionados e 
todas as renovações e extensões relacionadas, pertencentes e para todos os trabalhos entregues derivados.O 
Fornecedor concede à Autodesk, às subsidiárias e afiliadas da Autodesk, uma licença não exclusiva, livre de 
royalties, irrevogável, perpétua, transferível, sublicenciável para uso, cópia, distribuição, exibição, modificação e 
criação de trabalhos derivados de qualquer propriedade pré-existente do Fornecedor conforme a extensão 
necessária para a Autodesk exercitar seus direitos nos Produtos e/ou Serviços. 
 
13. INDENIZAÇÃO. O Fornecedor deverá defender, indenizar e manter a Autodesk, seus diretores, agentes e 
funcionários livres de quaisquer perdas, custos, danos ou ferimentos, incluindo morte, danos à propriedade ou 
outro dano econômico de qualquer tipo, ou de natureza decorrente ou acidental ao desempenho, à entrega ou à 
instalação (relacionada a este Pedido de compra) ocasionados total ou parcialmente por qualquer ação ou omissão 
do Fornecedor, de seus funcionários, de seus diretores, de agentes ou de qualquer um deles.O Fornecedor deverá 
defender, indenizar e manter a Autodesk, seus diretores, agentes e funcionários livres de quaisquer perdas, danos, 
culpa, reclamações ou reivindicações perante a lei ou em equidade para violações reais ou alegadas de qualquer 
patente, marca comercial, segredo comercial ou outro direito de propriedade intelectual provenientes da compra 
ou do uso dos Produtos e/ou Serviços fornecidos neste Pedido de Compra, exceto quando tal violação provém 
exclusivamente da concepção de tais materiais ou artigos originalmente fornecidos ao Fornecedor pela Autodesk.  
 
14. RESCISÃO. A Autodesk pode rescindir este Pedido de compra à sua conveniência através de aviso prévio por 
escrito ao Fornecedor.Se este Pedido de compra for rescindido à conveniência da Autodesk, a mesma pagará ao 
Fornecedor somente pelos Serviços realmente realizados ou Produtos fornecidos e aceitos conforme previsto 
neste Pedido de compra até a data da rescisão.A Autodesk não deverá ter quaisquer outras responsabilidades com 
o Fornecedor como resultado da rescisão.Todas as obrigações ou todos os deveres que, por natureza, 
sobreviveriam à rescisão, deverão assim sobreviver. 
 
15. RELACIONAMENTO DAS PARTES. O Fornecedor e a Autodesk concordam explicitamente que o Fornecedor e 
cada um de seus funcionários são contratados independentes.O Fornecedor deverá pagar todos os salários, 
benefícios e outros valores devidos aos seus respectivos funcionários e deverá ser responsável por todas as 
obrigações com respeito a eles relativas a impostos de folha de pagamento, recolhimentos fiscais, invalidez, 
acidentes de trabalho e seguro de desemprego, plano de saúde e previdência, além de outras responsabilidades 
similares.O Fornecedor deverá estar em conformidade com as políticas da Autodesk, incluindo políticas de 
proteção e segurança, como for o caso.O Fornecedor concorda em indenizar a Autodesk por quaisquer 
reclamações, perdas, custos, taxas, responsabilidades, danos, honorários advocatícios e despesas sofridas pela 
Autodesk provenientes direta ou indiretamente de qualquer alegação ou determinação que o Fornecedor, seus 
funcionários ou subcontratados são funcionários da Autodesk.  
 
16. RESERVA DE DIREITOS. A Autodesk reserva-se expressamente todos os direitos e recursos que estão 
disponíveis para ela em lei ou equidade, incluindo, mas não se limitando, direitos e recursos previstos no Código 
Comercial Uniforme. 
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17. RENÚNCIA. Qualquer falha da Autodesk para fazer valer a qualquer momento, ou por qualquer período de 
tempo, qualquer provisão deste Pedido de compra não constituirá uma renúncia de tal disposição ou do direito da 
Autodesk de fazer valer toda e qualquer disposição. 
 
18. ATRIBUIÇÕES E SUBCONTRATAÇÃO. As obrigações de desempenho não deverão ser atribuídas ou transferidas 
pelo Fornecedor sem o prévio consentimento por escrito da Autodesk.Qualquer tentativa de atribuição ou 
transferência sem tal consentimento será nula.O Fornecedor não deverá subcontratar nenhuma parte do trabalho 
a ser realizado por ele sob o presente pedido sem o prévio consentimento por escrito da Autodesk. 
 
19. MODIFICAÇÕES. Toda e qualquer alteração, remédios, modificações ou adições a este Pedido de compra deve 
ser feitos por escrito e executados por um representante autorizado da Autodesk.  
 
20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Este Pedido de compra deverá ser regido pelas leis da jurisdição na qual o mesmo foi 
emitido.  
 
21. CONFORMIDADE COM A LEI. O Fornecedor deverá estar em conformidade com todas as leis, as ordens e os 
regulamentos federais, estaduais, municipais e locais aplicáveis, incluindo, sem limitação, aqueles que afetam seus 
funcionários e outros trabalhadores.  
 


