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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA ABB

PARA A COMPRA DE SERVIÇOS DE TI

ANEXO - SOBRE HARDWARE

1. DEFINIÇÕES ADICIONAIS
Além das definições estipuladas na Cláusula 1 dos dos TERMOS E
CONDIÇÕES GERAIS ABB PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
TI, as definições abaixo se aplicarão segundo este Anexo Específico sobre
Serviços:
"Documentação": significa a documentação entregue ao Cliente pelo
Fornecedor em conexão com o Hardware, incluindo as Especificações e
quaisquer manuais de usuário ou outra documentação fornecida ao abrigo do
Contrato, e incluindo qualquer documentação descrita no Pedido;
"Hardware": significa o hardware a ser fornecido pelo Fornecedor, coo indicado
no Pedido; e
"Período de Garantia": significa o período de 12 (doze) meses da data da entrega
do Hardware, ou outro período que possa ser especificado no Pedido.
2. APLICAÇÃO DESTE ANEXO ESPECÍFICO SOBRE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Este Anexo Específico sobre Prestação de Serviços se aplicará a qualquer
Hardware a ser fornecido pelo Fornecedor, como definido no Pedido.
3. O HARDWARE
3.1 O Fornecedor irá garantir que o Hardware irá:
3.1.1 corresponder à sua descrição e quaisquer Especificações aplicáveis;
3.1.2 estar livre de defeitos de projeto, materiais e mão de obra e assim
deverão permanecer no Período de Garantia; e
3.1.3 cumprir com todos os requisitos legais e regulatórios aplicáveis
relacionados à fabricação, rotulagem, embalagem, armazenagem, manuseio e à
entrega do Hardware, e deverá ser entregue de acordo com todas as leis e
regulamentações relevantes, bem como com os códigos de prática aplicáveis.
3.2 O Fornecedor irá seguir a Lista de Substâncias Proibidas e Restritas da
ABB e relatar ao Cliente as substâncias listadas contidas no Hardware. O
Fornecedor também irá cumprir com as exigências de reporte e outras
relacionadas Minerais de Conflito disponibilizados em www.abb.com –
Supplying (Fornecimento) – Material Compliance (Conformidade de Materiais)
– com a Política da ABB e os Requisitos de Fornecedor ou outros e irá fornecer
ao Cliente os documentos, certificados e declarações como solicitadas.
Qualquer declaração feita pelo Fornecedor ao Cliente (direta ou indiretamente)
com relação às substâncias e os materiais utilizados para ou em conexão com o
Hardware será considerada declaração contratual.

4. ENTREGA
4.1 O Fornecedor irá assegurar que:
4.1.1 o Hardware será embalado adequadamente e protegido de maneira tal
que possa chegar a seu destino em boas condições; e
4.1.2 cada entrega de Hardware deverá ser acompanhada do comprovante de
entrega indicando a data do Pedido, o número do Pedido (se houver), o tipo e a
quantidade de Hardware (incluindo o número de código do Hardware, conforme
o caso), instruções especiais de armazenagem (se houver) e, caso haja entregas
parciais de itens Hardware, o número de itens de Hardware que restam para ser
entregues.
4.2 Até no máximo a data especifica declarada no Pedido, durante horário
normal de expediente do Cliente (ou como possa ser instruído pelo Cliente), o
Fornecedor deverá entregar o Hardware nas instalações do Cliente, no endereço
especificado no Pedido.
4.3 A Entrega do Hardware será realizada quando da conclusão do
descarregamento do Hardware nas instalações especificadas.

4.4 O Fornecedor não irá fazer entregas parciais de Hardware sem o
consentimento prévio por escrito do Cliente. Quando tenha sido pactuado que
deverão ser feitas entregas parciais dos itens de Hardware, elas poderão ser
faturadas e pagas separadamente. Entretanto, caso o Fornecedor não faça
qualquer entrega parcial pontualmente ou definitivamente não a faça, ou caso
haja qualquer defeito em uma entrega parcial, o Cliente terá o direito de recorrer
aos recursos estipulados na Cláusula 6.
4.5 As partes concordam que qualquer software ou programa de
computador de qualquer Hardware será considerado como bem, não como
serviço para as finalidades do Contrato e o Fornecedor não irá inserir ou incluir,
ou permitir ou deixar que qualquer pessoa ou software insira ou inclua qualquer
programa malicioso, vírus ou backdoor no software ou programas de
computador.
5. GARANTIAS
5.1 Além de quaisquer garantias dadas pelo Fornecedor nos dos
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS ABB PARA A AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS DE TI, o Fornecedor declara, garante e promete que o Hardware
(total e parcialmente) irá:
5.1.1 durante o Período de Garantia, se manter livre de quaisquer defeitos;
5.1.2 se prestar a qualquer finalidade que o Cliente tenha especificado para a
qual o Hardware será utilizado e/ou para a qual o Fornecedor tenha declarado ao
Cliente que o Hardware é adequado; e
5.1.3 durante o Período de Garantia, estar em conformidade e desempenhar
de acordo com a Documentação; e
5.1.4 ser compatível e interoperar com os sistemas de informática existentes
do Cliente como descritos no Pedido.
5.2 Sem limitação da Cláusula 6, os recursos previstos na Cláusula 6.2 das
Condições se aplicarão.
6. DESCUMPRIMENTO DO FORNECIMENTO
6.1 Caso o Hardware não seja entregue na data determinada no Pedido ou
não esteja em conformidade com os compromissos estipulados na Cláusula 3.1,
então, sem limitação de quaisquer de seus outros direitos ou recursos, e quer o
Cliente tenha ou não tenha aceitado o Hardware, o Cliente poderá recorrer a
qualquer um ou mais dos seguintes recursos:
6.1.1 cancelar o Pedido;
6.1.2 rejeitar o Hardware (total ou parcialmente) e devolvê-lo ao Fornecedor
por conta e risco deste;
6.1.3 exigir que o Fornecedor conserte ou substitua o Hardware rejeitado, ou
que reembolse o preço total do Hardware rejeitado;
6.1.4 recusar-se a aceitar qualquer entrega subsequente do Hardware que o
Fornecedor tente fazer;
6.1.5 recuperar do Fornecedor quaisquer custos incorridos pelo Cliente para
obter itens de substituição de um terceiro;
6.1.6 aceitar o Hardware e razoavelmente reduzir os Custos
proporcionalmente ao valor reduzido do Hardware; e
6.1.7 pedir indenização relativa a quaisquer outros custos, perdas ou
despesas incorridas pelo Cliente que possam ser de qualquer maneira atribuídas
ao incumprimento pelo Fornecedor de suas obrigações previstas no Contrato.
6.2 O Contrato se aplicará a qualquer Hardware consertado ou substituído
fornecido pelo Fornecedor.

7. TITULARIDADE DE RISCO
A titularidade e o risco sobre o Hardware serão transferidos ao Cliente quando
da conclusão da entrega.
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