
Pag.: 1

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA CNPJ : 63.067.904/0002-35 I.E. : 147.082.209.113

0
CEP : 04124020BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390 - SAO PAULO - SP

Email :Tel.: (11) 08007725433 Custom.BR@lifetech.com

_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

679139PROPOSTA NºSao Paulo, 11 de Março de 2022
_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DADOS DE FATURAMENTO DADOS DE ENTREGA
76.591.569/0001-30CNPJ/CPF :Cliente : 102801-ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA D I.E. : ISENTO

Endereço :AGUA VERDEBairro :Compl.:AV IGUACU, 1472Endereço : AGUA VERDEAV IGUACU, 1472 Compl.: Bairro :

PRUF : CURITIBA UF : PR CEP : 80240021CURITIBA CEP : 80240021Cidade : Cidade :

21088880Ramal :(41) 21088880Tel.:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DADOS ADICIONAIS CONTATO
Nº Pedido Cliente : ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROTNome :

(41) 21088880Telefone :

E-mail : reginaldojf@utfpr.edu.br

PROPOSTA PARA 3000 BASES, DESSANILIZADAS, SEM MARCAÇÃO, 25NMOL, PRIMER NACIONAIS, ATÉ 50 BASES

FRETE SERÁ COBRADO NO PEDIDO R$ 25,00

VALOR POR BASE R$ 1,38

CÓD. ITEM DESCRIÇÃOITEM CLIENTE PREVISÃO ENTREGA NCM  APRESENTVIDA ÚTILQTDE VLR UNIT IPI ICMS VALOR TOTAL IT % IPI % ICMS
CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ10336022BR 293499341 4.140,00 496,80 4.140,001,000 7 Dias úteis 12,00.

A escala de síntese do oligo não representa o seu rendimento final. Em caso de dúvidas contate o

suporte técnico: suporte.br@thermofisher.com (0800 772 5433 Opções 2; 1)

4.140,00
TOTAL

CONDIÇÕES COMERCIAIS
CIFTipo Frete :Moeda Real

Condição de Pagamento : ,00Valor Frete :CR - 30 DIAS

Validade da Proposta (em dias) :

OBSERVAÇÕES
ENDEREÇOPARA CORRESPONDENCIA:

Rua Eugêniode Medeiros, 303 - 11º andar - Pinheiros

São Paulo -SP - CEP 05425-000

---------------------------------

 A utilização de produtos para uso exclusivo em pesquisa (rotulados como RUO) para fins diagnósticos é de responsabilidade integral do serviço de saúde que deverá atender integralmente aos requisitos

de validação e demais determinações contidos na NT ANVISA 001/16 e RDC 302/05.

---------------------------------

I.GNRE: Em função da nova legislaçãopara emissão da Guia Nacional Recolhimento de Tributos informamos que a partirde julho/2016 foram acrescidos dois dias úteis para os prazos de entrega deprodutos.

II. Validade de produtos/LOTE: Asentregas de produtos realizadas pela Thermo Fisher Scientific seguem asregrasde FIFO (primeiro lote que entra, primeiro que sai), caso obtenha algumasolicitação

específica, por favor, informe ao time de atendimento ao cliente noato do pedido para análise.

III. Em função de possíveis retençõesde mercadoria pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), os prazos de entrega podemvariar.
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IV. Os valores informados para IPI eICMS são provisões e poderão ser alterados em caso de modificações na propostaou confirmação de pedido.

V. O pedido, após a confirmação,poderá ser submetido a análise financeira.

 VI. Se necessário, por favor, verifiqueas condições de cancelamento, devoluções e trocas de produtos abaixo desta proposta.

TERMOS E CONDIÇÕESGERAIS DEVENDA (VENDALOCAL)

Estes Termos e Condições Gerais de Venda("Termos") regerão todos os pedidos de compras de produtos e/ou serviçosefetuados por um cliente (“COMPRADOR”) à THERMO FISHER SCIENTIFIC

("VENDEDORA"),sociedade empresária com sede no território Brasileiro com os CNPJs: LIFE TECHNOLOGIESBRASIL COM E IND DE PRODP/ BIOTEC. LTDA, inscrita com o CNPJ 63.067.904/0001-54e IE 108642493115,

com sede na RUA BRENO FERRAZ DO AMARAL, 408  - SãoPaulo - SP - CEP:04124-020; LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/BIOTEC. LTDA, inscrita com o CNPJ 63.067.904/0002-35 e IE 147082209113,

comsede  RUA BRENO FERRAZDO AMARAL, 408  - São Paulo - SP - CEP:04124-020; LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/ BIOTEC. LTDA, inscritacom o CNPJ 63.067.904/0005-88 e IE 373054920113, com sede

na AVENIDA PORTUGAL,1.100 PARTE C 38 - São Paulo - SP - CEP: 06696-060; LIFE TECHNOLOGIES BRASILCOM E IND DE PROD P/ BIOTEC. LTDA, inscrita com o CNPJ 63.067.904/0006-69 e IE257674128, com sede na

RODOVIA: ANTÔNIO HEIL, 4999 - Itajaí - SC -CEP:88316-003; LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COME IND DE PROD P/ BIOTEC. LTDA,inscrita com o CNPJ 63.067.904/0007-40 e IE 140421044111, com sede   RUA EUGENIO DE

MEDEIROS, 303 - Loja 1, 2, 3 e 4 - São Paulo - SP -CEP:05425-000; THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTRS. DE PROCESSO LTDA, inscritacom o CNPJ 09.287.895/0001-61 e IE147020480111, com sede RUA EUGENIO

DEMEDEIROS, 303 - CONJ: 1102C – São Paulo -SP - CEP: 05425-000; THERMO FISHERSCIENTIFIC BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, inscrita com o CNPJ 09.185.421/0001-09e IE 148317413111, com sede  Av.

Jaguaré, 818 – Unidade 29 - São Paulo -CEP:05346-000; PHADIA DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita com o CNPJ 04.930.429/0001-39e IE 116875509112, com sede RUA EUGENIO DE MEDEIROS, 303 - CONJ: 1101C – São

Paulo- SP - CEP: 05425-000 E PHADIA DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita com o CNPJ04.930.429/0004-81 e IE 256682380, com sede  R. VEREADOR GERMANO LUIZVIEIRA, 500 – ARMZ. 3 PARTE 3 E  -  Itajaí - SC - CEP:

88316-701,amenos que outras condições sejam especificamente pela VENDEDORA designadas comosendo aplicáveis a um produto ou serviço específico.

1. PROPOSTA, PEDIDO E PREÇO. O preço de qualquerproduto ou serviço ("Produto") será o preço indicado na Proposta daVENDEDORA ("Proposta da VENDEDORA"), as quais são válidas por 30dias, a contar da

data de sua emissão, salvo indicação contrária no própriodocumento. Os preços não incluem licenças, custos de desembaraço aduaneiro etributos a menos que de outra forma declarado na Proposta da

VENDEDORA.Referidos custos serão de responsabilidade do COMPRADOR, a menos quede outraforma acordado por escrito entre as Partes. Os Pedidos de Compra (“Pedidos”)serão emitidos pelo COMPRADOR, por

escrito, através de e-mail e/ou fax, a fimde confirmar a intenção de compra dos Produtos, de vendo indicar: (i) especificaçãodo produto solicitado; (ii) quantidade desejada e (iii) dados para

faturamentoe local de entrega, observado os preços e condições estabelecidos na Propostada VENDEDORA. Para que o Pedido seja válido, o mesmo deverá ser expressamenteconfirmado pela VENDEDORA, a qual

poderá, a qualquer momento e sem qualquerjustificativa, recursar um Pedido do COMPRADOR.

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Os prazos e demaiscondições de pagamento estão descritos na Proposta da VENDEDORA para oCOMPRADOR. Os pagamentos por embarques parciais serão baseados em preços unitáriosou

rateados. O atraso em qualquer das parcelas poderá incorrer na cobrança,para o COMPRADOR, de um encargo por atraso de pagamento à taxa de 1% (um por cento)ou à taxa dos juros legais máxima permitida,

sobre o valor devido, a partir dadata de vencimento até a data do seu efetivo pagamento.Todas as despesas decobrança decorrentes do inadimplemento/atraso do COMPRADOR, eventualmenteincorridas pela

VENDEDORA, inclusive honorários advocatícios, serãoindenizadas.

3. RESERVA DE DOMÍNIO.O COMPRADOR, quando aplicável, concede à VENDEDORA um direito degarantia, nos termos dos artigos 521 e seguintes do Código Civil Brasileiro,pelo qual a titularidade do Produto

será reservada à VENDEDORA até que o preçode compra e quaisquer outras quantias devidas pelo COMPRADOR sejamintegralmente pagas. Na hipótese de ocorrer inadimplência a VENDEDORA poderá,ao seu

exclusivo critério, optar entre cobrar a dívida ou ser reintegrada naposse do Produto. O COMPRADOR, às suas expensas, arquivará uma cópia originaldestes Termos perante o Cartório de Registro deTítulos

e Documentos de seudomicílio, podendo, a qualquer tempo a VENDEDORA proceder a averbação dodocumento e reembolsar-se do COMPRADOR.

4. INADIMPLEMENTO E RESTRIÇÕES. A VENDEDORA poderá,a qualquer momento e segundo o seu critério exclusivo, exigir pagamento à vistaantes da entrega do Produto, ou exigir outras garantias de cumprimento

dasobrigações do COMPRADOR e até suspender as entregas, na hipótese de atraso nopagamento, inadimplemento ou alterações nas condições de crédito do COMPRADOR.Caso o COMPRADOR recuse ou omita-se ao

cumprimento de suas obrigações, ou deixede ofertar as garantias adicionais solicitadas, dentro de 45 quarenta e cincodias a VENDEDORA poderá, a seu exclusivo critério e independentemente denotificação

do COMPRADOR: (i) reconhecer o descumprimentodo COMPRADOR ecancelar todos os Pedidos pendentes e as entregas remanescentes e (ii)considerar vencidos antecipadamente todos os valores pendentes

referentes a entregasjá realizadas.

5. ENTREGA E RISCODEPERDA. A VENDEDORA envidará seus melhores esforços paraentregar o Produto (i) na data de entrega indicada na Proposta da VENDEDORA, ou(ii) na data mutuamente acordada por escrito

entre as partes, cujo cronograma,se houver, será parte integrante e complementar da Proposta da VENDEDORA edestes Termos. A VENDEDORA poderá fazer entregas parciais, salvo solicitaçãoexpressa do

COMPRADOR sobre a necessidade de consolidação da carga (entregasimultânea de todos os Produtos adquiridos). As entregas parciais serãoconsideradas como sendo uma venda separada, podendo a VENDEDORA

emitir umafatura para cada entrega. Antes da entrega a VENDEDORA reserva-se o direito dealterar a constituição, construção ou desenho de qualquer Produto semnotificação do COMPRADOR, na medida em que

a função, atuação ou desempenho doProduto não sejam substancialmente alterados.

5.1 A entrega pela VENDEDORA seráefetuada de acordo com a modalidade de frete descrita na proposta, sendopossível a alteração mediante negociação entre as duas partes. A entrega seráconsiderada como
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realizada mediante a transferência da posse dos Produtos aoCOMPRADOR de acordo com a modalidade de frete negociada.

5.2. A VENDEDORA se reservará odireito de não disponibilizar o produto para uso, sem o respectivo aceite porescrito (Termo de Aceite), do COMPRADOR.

6. ADIAMENTO. A menos que de outraforma indicado na Proposta da VENDEDORA, o COMPRADOR poderá adiar a data de entregauma única vez por até 30 (trinta) dias com relação a instrumentos e outro

hardware,não sendo possível adiar a entrega com relação a reagentes, itens de consumo e outrosprodutos tangíveis. A solicitação de adiamento deverá ser realizada à VENDEDORA,por escrito, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de entrega programadapara instrumentos e/ou hardwares. Na hipótese de adiamento aqui prevista,o COMPRADOR ficará responsável por todos os custos de

armazenagem e outrasdespesas eventualmente incorridos pela VENDEDORA.

7. CONDIÇÕES PARA CANCELAMENTODE PEDIDOS DE CLIENTES DO SETOR PRIVADO – Eventual cancelamentoapós o envio da notificação de confirmação do pedido deverá ser devidamente comunicadoa VENDEDORA,

acompanhado dos esclarecimentos e justificativas cabíveis. O prazopara cancelamento de pedidos do setor privado é de 7 dias corridos após o envioda notificação de confirmação do pedido. Após este

prazo os pedidos não poderãoser cancelados.

8. CONDIÇÕES PARA CANCELAMENTODE PEDIDOS DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO – Eventual cancelamentoapós o envio da notificação de confirmação do pedido deverá ser devidamente comunicadoVENDEDORA,

acompanhado dos esclarecimentos e justificativas cabíveis. AVENDEDORA analisará o motivo e justificativa para o cancelamento e calculará o valora ser pago como ressarcimento pelo cliente em razão dos

custos e despesas incorridascom a importação, eventual customização e entrega do produto, conforme dispostono artigo 79, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações eContratos

Administrativos).

9. GARANTIA. Os Produtos fabricadose/ou comercializados pela VENDEDORA são garantidos exclusivamente de acordocomo expressamente previsto no manual operacional ou catálogo do respectivo Produtoem

vigor da VENDEDORA, sendo disponibilizado a venda de garantia adicional paraProdutos categorizados como equipamentos e/ou upgrades. Os serviços prestados pelaVENDEDORA terão garantia de 90 (noventa)

dias, a contar da sua aceitação, ou daincontroversa finalização dos serviços, pela VENDEDORA, de acordo com os termosacordados, o que ocorrer primeiro. Poderão ser estabelecidas outras

garantias,expressamente e por escrito, pelas partes.

9.1. A VENDEDORA garante a substituiçãode reagentes dentro de seu prazo de validade se confirmado vício do Produto.

9.2. Caso o Produto possua data devalidade indeterminada a sua substituição em caso de vício poderá ocorrer ematé 1 (um) ano a contar da datade entrega do Produto.

9.3. Eventuais defeitos decorrentesde acidentes, manipulação incorreta, modificação, reparo, acréscimo,substituição, retirada ou de alteração efetuada nos Produtos, ou suas peças eacessórios, pelo

COMPRADOR ou terceiros não autorizados pela VENDEDORA,excluem-se expressamente de qualquer modalidade de garantia fornecida pelaVENDEDORA, e implicará na extinção e cancelamento de qualquer prazo de

garantiavigente.

9.4. Dentro dos limites estabelecidosem lei, (i) qualquer descrição de Produto fornecida na Proposta da VENDEDORAtem a finalidade exclusiva de identificar o Produto; e (ii) qualquer amostra oumodelo

utilizado em relação à Proposta da VENDEDORA tem finalidadesilustrativas apenas.

9.5. COMPRADOR concorda que deverádevolver imediatamente o Produto defeituoso e/ou substituído dentro do prazo degarantia à VENDEDORA. 

9.6. Serão aceitas devoluções deProdutos danificados, defeituosos, ou com divergência de quantidade desde que ocontato com a VENDEDORA seja realizado até 7 (sete) dias corridos após o recebimentodos

Produtos. O COMPRADOR concorda quea devolução de qualquer Produto,independente do motivo, deverá ser autorizada previamente pela VENDEDORA, sobpena da VENDEDORA não receber o Produto ou, segundo

critério exclusivo daVENDEDORA, o COMPRADOR ter que arcar com os custos e prejuízos decorrentes detal devolução.

10. LIMITAÇÃO DERESPONSABILIDADE. A responsabilida de total, se houver,daVENDEDORA por todos os danos e com base em todas as reclamações decorrentes dequebra de contrato, violação de garantia,

negligência, indenização, responsabilidadeestrita ou outra responsabilidade civil extracontratual, ou de outra maneira,decorrente de um produto e/ou serviço, é limitada ao preço do

respectivoproduto/serviço. Em hipótese alguma a VENDEDORA será responsável por danosindiretos, incidentais, emergentes por danos incidentais, indiretos, punitivos,múltiplos ou emergentes, ou por

quaisquer danos de natureza econômica,inclusive lucros cessantes ou perdas de lucros ou receitas sofridos peloCOMPRADOR, seus representantes, prepostos ou empregados ou por qualquer outrapessoa física

ou jurídica em decorrência do cumprimento ou da falha de cumprimento,pela VENDEDORA, de suas obrigações relacionadas a venda dos Produtos.

11. CONFIDENCIALIDADE. Cada partemanterá em sigilo quaisquer informações fornecidas ou divulgadas a uma partepela outra parte, por escrito ou verbalmente, com relação aos negócios da partedivulgadora,

seus clientes e/ou seus pacientes, e à Proposta da VENDEDORA e aseus termos, inclusive os termos de preço segundo o qual o COMPRADOR acordoucomprar os Produtos. Cada parte usará o mesmo grau de

cuidado para proteger aconfidencialidade das informações divulgadas conforme ela use para proteger aconfidencialidade de suas próprias informações, mas em hipótese alguma inferiorao cuidado razoável.

Cada parte divulgará essas informações confidenciaissomente a seus funcionários com a necessidade de conhecê-las para desempenharas operações previstas na Proposta. A obrigação de manter a

confidencialidadedessas informações não se estenderá às informações em domínio público nomomento da divulgação e/ou às informações que devam ser divulgadas por lei oupor decisão judicial e sobreviverá

ao término das demais obrigações relacionadasà venda realizada.
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12. PREVENÇÃO ÀCORRUPÇÃO E SUBORNO. As Partes declaram e garantem que compreendeme respeitarão, as disposições do Ato das Práticas de Corrupção Estrangeira –Título 15, Seção 78 dd-1 do Código dos

Estado Unidos (“FCPA”) e do The BriberyAct 2010 (“UKBA”) proibindo qualquer influência ilegal, imprópria oupagamento em conexão com disposto neste Contrato, bem como autilização demencionados valores

em qualquer maneira ilegal ou imprópria em conexão com oora contratado.

12.1. Sem prejuízo ao acima disposto,as Partes concordam que obedecerão às leis vigentes no território brasileirofeitas para prevenir o suborno e a corrupção, responsabilizando-se pela mesmaconduta

por parte de seus parceiros comerciais.

12.2. A VENDEDORA garante que nenhumde seus sócios, proprietários, diretores, funcionários, prepostos ou agentessão dirigentes, oficiais, representantes ou funcionários de qualquer Governo,partido

político ou candidato a cargo político.

12.3. O COMPRADOR deverá comunicar aVENDEDORA caso seja investigada, ou esteja sob investigação, pelo descumprimentoda legislação brasileira, ao FCPA ou ao UKBA.

12.4. Qualquer violação às declaraçõesconstantes do presente Capítulo poderá ensejar a resolução de pleno direito doContrato pela VENDEDORA, de forma automática e independentemente de

qualquerformalidade, sem aplicação de quaisquer multas à VENDEDORA e/ou direito deindenização ao COMPRADOR.

12.5. O COMPRADOR deverá isentar emanter a VENDEDORA livre de quais quer reivindicações, penalidades, multas,honorários e despesas com advogados, perdas ou danos, diretos e indiretos,inclusive lucros

cessantes, relacionados ou decorrentes da violação cometida,sem prejuízo do direito de regresso da VENDEDORA.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS. Os seguintes termosadicionais serão aplicáveis à compra de um Produto:

13.1. Renúncia ou Novação.A falha por parte da VENDEDORA em exercer quaisquer de seus direitos nos termosdeste instrumento não constituirá, nem tampouco será considerada como sendo umarenúncia ou

novação de referidos direitos ou de quaisquer outros direitos nos termosdeste instrumento.

13.2. Cessão. O COMPRADORnão poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, qualquer das suasobrigações, direitos ou prerrogativas a terceiros ou sucessores legais, sem oprévio e expresso

consentimento, por escrito, da VENDEDORA. Por outro lado, aVENDEDORA poderá ceder ou transferir suas obrigações aqui previstas a qualquerempresa que pertença ao mesmo grupo econômico que a VENDEDORA.

13.3. Declarações da VENDEDORA. Amenos que de outra forma seja expressamente declarado por escrito pelaVENDEDORA, nenhuma declaração é feita ou pretendida pela VENDEDORA(i) quanto aqualquer uso

clínico de qualquer Produto (quer diagnóstico, quer prognóstico,terapêutico, de banco de sangue ou qualquer outro uso clínico); (ii) comrelação ao fato de que qualquer Produto ou o seu desempenho é

adequado ou foivalidado para qualquer uso ou aplicação específica. Os Produtos devem serutilizados apenas para finalidade que foram desenvolvidos, conforme aprovadopelos órgãos regulatórios e/ou

indicado pela VENDEDORA e apenas na medidapermitida por lei.

13.4. Acordo completo. EstesTermos, juntamente com a Proposta da VENDEDORA, ou outras condições por escritode uso e quaisquer outros termos e outras condições expressamente acordadospor escrito entre

a VENDEDORA e o COMPRADOR, constituem o acordo completo, exclusivoe total entre a VENDEDORA e o COMPRADOR com respeito a compras de Produto (amenos que outros termos e outras condições sejam

expressamente designados pelaVENDEDORA, por escrito, como sendo aplicáveis).

13.5. Prevalência. EstesTermos da VENDEDORA terão prevalência e suplantarão e substituirão todosos entendimentos e os acordos prévios ou contemporâneos, querescritos, quer verbais, e qualquer termo ou

condições adicionais ou diferentesdo COMPRADOR, são neste ato rejeitados e se tornarão nulos. Quaisquer termos oucondições eventualmente inseridas em qualquer documento relativo à aquisiçãodos

Produtos, contraditórias ou complementares a estes Termos ou a Proposta daVENDEDORA serão afastados, exceto se expressamente aceitos, por escrito, pelaVENDEDORA. Em caso de inconsistência entre estes

Termos e os termos constantesda Propostada VENDEDORA, ou de outros documentos relacionados a um compraobedecerão a seguinte ordem de prevalência: (i) Proposta da VENDEDORA; (ii)estes Termos; (iii)

demais documentos considerando-se a especificidade damatéria.

13.6. Controles de Exportação. OCOMPRADOR concorda que não exportará, nem tampouco transferirá o Produto para reexportaçãoem violação a quaisquer leis ou regulamentos do Brasil, a qualquer

pessoafísica ou jurídica proibida, ou país embargado nos termos das leis ou regulamentosbrasileiros.

__________________________________________

MARIANA DE AQUINO MARTINS

()
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