TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA
1.

Disposições Gerais

Estas condições gerais de compra serão aplicáveis a
todos os bens e/ou serviços encomendados pela
empresa MYLAN, LDA – Uma Companhia do Grupo
VIATRIS e / ou qualquer outra entidade do Grupo a
que a empresa MYLAN, LDA pertença (doravante
"VIATRIS").
A aceitação de uma ordem, explicitamente ou por
remessa de mercadorias ou pela prestação de serviços,
implica a aceitação plena e completa pelo fornecedor
destas Condições Gerais de Compra (doravante,
também as "Condições"), sem reservas.
Qualquer exceção a estas condições gerais de compra,
bem como qualquer modificação da ordem, deverá ter
o consentimento prévio por escrito da VIATRIS.
Qualquer ordem colocada relacionada com um
contrato será sujeita às presentes condições gerais de
compra. Em caso de contradição entre estas condições
e as de um contrato assinado, prevalecerão as
disposições do contrato assinado.

2.

Aceitação do pedido / Execução do pedido

As mercadorias e/ou o serviços devem estar livres de
defeitos e em conformidade com a finalidade
pretendida como eventualmente comunicado pela
VIATRIS, bem como com as especificação
comunicadas pela VIATRIS, requisitos legais, em
especial em termos de saúde, segurança, ambiente e
normas técnicas em vigor, normas internacionais de
qualidade, incluindo, mas não limitado ao GMP.
Se os bens e/ou serviços encomendados estiverem
cobertos por uma certificação do fornecedor, este
compromete-se a fornecer os bens /ou serviço de
acordo com essa certificação.

3.

Entrega

O local, hora e data de entrega do pedido são
mencionados na ordem de compra da VIATRIS e
deverão ser obrigatoriamente cumpridos pelo
fornecedor.
Todas as entregas deverão ser acompanhadas de Guia
de Remessa indicando o nome do fornecedor, o
número do pedido, o número de embalagens, o peso,
o detalhe das mercadorias, o código aduaneiro, modo
e data de envio.
Cada pacote de produtos fornecidos à VIATRIS deve
ser rotulado e conter, além da descrição do conteúdo,

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE
1.

General clause

These General Conditions of Purchase shall apply to
all supplies of goods and/or services ordered by
MYLAN, LDA - A VIATRIS Company, and/or by
any other legal entity of the Group of Companies
which MYLAN, LDA belongs to (hereinafter,
“VIATRIS”).
The supplier’s acceptance of an order, both explicitly
or through shipment of goods or performance of
services implies the supplier's full and complete
acceptance of these General Conditions of Purchase
(hereinafter, also, the “Conditions”), without
reservations.
Any exception to these General Conditions of
Purchase, as well as any modification of the order,
must have VIATRIS's prior written consent.
Any order placed in connection with an agreement,
shall be subject to these General Conditions of
Purchase. In the event of a contradiction between these
Conditions and those of a signed agreement, the
provisions of the signed agreement shall prevail.

2.
Acknowledgment of receipt / execution of
the order
The goods or services shall be exempt from any
defect, compliant with their intended use, as possibly
specified by VIATRIS, and with general conditions
or technical specifications provided by VIATRIS,
with regulatory requirements, in particular, those
relating to health, safety, environment and technical
standards in force, with international quality
standards, including but not limited to GMP.
If goods or services ordered are covered by a
supplier’s certification, the supplier undertakes to
supply the goods or render the services in compliance
with its certified quality system.
3.

Delivery:

The place, times and schedule of deliveries are
mentioned on VIATRIS's purchase order and are
binding on the supplier.
A delivery receipt must be issued for all purchase
orders, stating the supplier’s name, the purchase order
number, the number of packages/batches, the weight,
a description of the goods, the customs code, and the
method and date of shipping.
Each package of products supplied to VIATRIS must
be labelled and will indicate the contents, gross
weight, tare weight and net weight.

os pesos bruto, tara e líquido.
As matérias-primas devem ser acompanhadas por um
boletim de análise; caso contrário, a entrega poderá ser
recusada pela VIATRIS.
O fornecedor reconhece que foi notificado para
entregar os bens e / ou executar o serviço até aos
referidos prazos sem qualquer outra formalidade.
Qualquer atraso previsível deve ser comunicado à
VIATRIS assim que o fornecedor tome conhecimento
do mesmo.
Por qualquer atraso a VIATRIS poderá (i) cobrar
valores legalmente previstos ou (ii) cancelar a
totalidade ou parte do serviço, sendo o fornecedor
responsável por qualquer custo material ou financeiro
do decorrer do mesmo.
Qualquer disputa ou reivindicação por parte do
fornecedor inerente ao pedido, apenas será válido
quando feito por escrito pelo fornecedor.
4.

Recepção e controle de bens e / ou serviços

Os bens e / ou serviços entregues estão sujeitos a
aceitação pela VIATRIS. A sua conformidade será
verificada de acordo com as especificações /
cláusulas especiais acordadas. Em caso de não
conformidade, a VIATRIS enviará uma reclamação
por escrito ao fornecedor. Quaisquer mercadorias não
conformes serão, a expensas e de acordo com a
escolha do fornecedor, devolvidas por sua conta e
risco ou destruídas. Em caso de recusa por
incumprimento, a VIATRIS reserva-se o direito de
solicitar a substituição, nas condições inicialmente
mencionadas na encomenda ou de solicitar uma nota
de crédito. Nos casos em que a falha do fornecedor
exija que a VIATRIS faça a aquisição de bens e / ou
serviços de outra fonte, o fornecedor inadimplente
suportará automaticamente o custo adicional
encontrado entre o novo pedido e o pedido inicial. O
exposto acima não prejudica os direitos da VIATRIS
e possíveis recursos disponíveis devido à falha do
fornecedor.
5.

Preços, Facturação e Pagamento

Os preços mencionados na ordem de compra são sem
IVA e os preços considerados na fatura deverão ser
iguais aos praticados na ordem de compra. A fatura
deverá ser sempre emitida de acordo com a legislação
em vigor.
As faturas relativas aos bens e / ou serviços adquiridos
pela VIATRIS são pagáveis 60 dias a partir da data da
fatura, entendendo-se que a data da fatura deve ser
posterior à data de entrega das mercadorias e / ou à
conclusão dos serviços.
A fatura deve circular ao mesmo tempo que as

An accurate analysis form must be enclosed for each
raw material(s), failing which, a delivery may be
refused by VIATRIS.
The supplier acknowledges being deemed notified to
supply and/or perform the services due, solely until
the expiry of such deadlines without any other
formality.
Any foreseeable delay must be notified to VIATRIS
as soon as the supplier has knowledge thereof.
Any delay shall automatically entail, at VIATRIS's
option, (i) invoicing of an indemnity legally provided,
or (ii) total or partial cancellation of the order, at the
material and financial charge of the supplier, without
prejudice to any damage compensation that VIATRIS
may claim due to such cancellation.
Any claim or complaint by the supplier pertaining to
the order must, in order to be valid, be made in writing
by the supplier.
4. Acceptance and checking of goods and/or
services
Goods and services delivered are subject to
acceptance by VIATRIS. Conformity will be
checked according specifications / special
provisions agreed. In case of non-conformity,
VIATRIS will issue a written claim at the supplier.
Any non-compliant product shall be returned to the
supplier at its expense and risk or, at the supplier's
choice, destroyed. In the event of refusal for noncompliance, VIATRIS reserves the right to require
replacement under the initially agreed terms and
conditions of the order or to ask for a credit note of
the claim amount. Where a fault of the supplier
obliges VIATRIS to purchase goods and/or
services from another source, the defaulting
supplier shall automatically be liable for payment of
the difference in cost between the new order and the
initial order. The above is without prejudice to
VIATRIS’s rights and available recourses due to the
Supplier’s fault.
5. Prices –Invoicing and Terms of payment
The prices mentioned in the order are firm and final.
They are understood as meaning before tax and shall
be increased by the taxes in force on their due date.
Invoices relating to goods and/or services purchased
by VIATRIS shall be payable 60 days as from the
date of issue; it being understood that the date of
invoice must be subsequent to the date of delivery of
the goods and/or performance of the services.
The invoice must be sent at the same time as the

mercadorias ou chegar a VIATRIS dentro de três dias
após a entrega.

goods or must be received by VIATRIS no later than
three days after delivery.

No caso de serviço contínuo, a facturação será feita
mediante apresentação de uma situação de progresso
devidamente validada pela VIATRIS, a frequência da
facturação não deverá ser inferior a um mês.

In the case of continuous service or provision,
invoicing will be by means of an advance statement
of account duly validated by VIATRIS, and the
invoicing frequency shall not be less than monthly.

As faturas são pagas por transferência bancária.

Invoiced amounts shall be paid by bank transfer.

As faturas serão pagas somente após o recebimento
final e sem reservas dos bens e / ou serviços pela
VIATRIS.

Invoices shall be paid following final acceptance
without reservations of the goods and/or services by
VIATRIS.

As faturas devem obrigatoriamente ser enviadas em
duplicado por correio para a morada da empresa ao
cuidado da contabilidade e mencionar as referências
do pedido de compra. Qualquer fatura que não
contenha essas indicações será devolvida ao
fornecedor.

Invoices shall be sent in duplicate to the invoicing
address, to the accounting department, and mention
the references on the order form. Any invoice that
does not contain such information shall be returned to
the supplier.

6.

Uso de nome, marcas comerciais e
informações proprietárias

O uso do nome VIATRIS, informações de contato ou
qualquer informação pertencente à VIATRIS ou suas
afiliadas pelo fornecedor só pode ser feita após o
consentimento prévio por escrito da VIATRIS.
7.

Transporte

Salvo acordos expressos e específicos em contrário,
todas as entregas são feitas sem custos de transporte e
para o local de entrega indicado no pedido, sendo que
as mercadorias viajam sob o risco dos fornecedores.

8.

Mercadorias

O fornecedor é responsável pelo armazenamento de
qualquer mercadoria fornecida pela VIATRIS para
execução de um determinado serviço. Por conseguinte,
o fornecedor compromete-se a subscrever e manter
uma apólice de seguro válida e financeiramente
suficiente para cobrir toda e qualquer responsabilidade
que daí resulte.

9.

Noticia de inspecção

O fornecedor deverá notificar a VIATRIS, com
antecedência e por escrito, sobre qualquer inspeção
regulamentar relativa a qualquer estabelecimento e/ou

6.

Use of name, trademarks and proprietary
information

The supplier may not use VIATRIS or its affiliate’s
name, trademarks, contact details and/or any kind of
proprietary information without the express prior
written consent of VIATRIS.
7.

Transportation

Unless expressly and specifically agreed otherwise in
writing, all deliveries shall be made carriage free to
the place of delivery stated on the corresponding
purchase order, goods being shipped at the supplier’s
risk.
8. Materials
Supplier undertakes to take out and maintain a valid
insurance policy financially substantial enough to
cover any and all liability possibly arising out of its
activities in connection with the supplies of goods
and/or the performance of the services contracted by
VIATRIS, including but not limited for the coverage of
damages to materials provided by VIATRIS (or its
third parties contractors) for the execution of a service
stored by the supplier.
9.

Notice of inspection

Supplier shall provide with prior notice of, and
invitation to VIATRIS to attend (itself or through a
representative), any regulatory inspection of any
facility at which any of the manufacturing, processing,

local em que a fabricação, processamento, análise ou
armazenamento dos bens/produtos são realizados
(Atividades Cobertas), a fim de lhe permitir a
possibilidade de participar na inspeção. Caso tal não seja
possível, o fornecedor enviará à VIATRIS o resumo dos
resultados da inspeção até três (3) dias úteis após a
inspeção. O fornecedor enviará cópias de qualquer
relatório de inspeção, solicitações, instruções ou
qualquer outra correspondência ou comunicações
recepcionadas pelo fornecedor de qualquer agência
reguladora em relação às Atividades Cobertas ou aos
bens / produtos (Comunicações Regulamentares) nos
três (3) ) dias úteis após recepcionadas pelo fornecedor.
Qualquer comunicação / resposta a enviar pelo
fornecedor às autoridades reguladoras em relação à
referida inspeção deverá ser objeto de uma revisão prévia
pela VIATRIS.
10. Rescisão
Caso o fornecedor não cumpra alguma de suas
obrigações em relação à VIATRIS, a VIATRIS poderá
resolver ou encerrar todo ou parte do pedido após um
aviso formal enviado por carta registada com aviso de
recepção, sem prejuízo dos danos que a VIATRIS possa
vir reclamar.
11. Responsabilidade
Qualquer cláusula que possa existir nos documentos
contratuais do fornecedor e que preveja uma isenção
total ou parcial da responsabilidade é nula e sem efeito.
Para evitar quaisquer dúvidas, o acima exposto não se
aplica a disposições contidas em contratos assinados
entre a VIATRIS e o fornecedor.

12. Confidencialidade
O fornecedor compromete-se a manter, e assegurar que
quaisquer subcontratados mantêm, confidenciais as
informações / documentos fornecidos pela VIATRIS ou
de que tenha conhecimento ao executar o pedido. Esta
obrigação não é limitada no tempo, mas não se aplica a
informações que possam ser tornadas públicas pela
VIATRIS

13. Anti-corrupção – Exclusão
A Fornecedor declara cumprir com os pedidos de
informação ou de documentos formulados pela

testing or storage activities relating to the goods
(“Covered Activities”); provided, that if prior notice of
any such inspection is not possible, supplier shall
provide notice and a summary of the results of such
inspection to VIATRIS within three (3) business days
after such inspection. Supplier shall provide VIATRIS
with copies of any written inspection reports, requests,
directives or other correspondence or communications
issued to supplier by any regulatory authority relating
to the Covered Activities or the goods (“Regulatory
Communications”) within three (3) business days of
supplier’s receipt thereof. Prior to responding to any
Regulatory Communications, supplier will provide a
copy of any such responses to VIATRIS for
VIATRIS’s review and comment.

10. Termination
In the event that the supplier breaches one or more of
its obligations towards VIATRIS, VIATRIS may
cancel or terminate all or part of the order following a
formal notification sent by registered letter with bill of
receipt, without prejudice to the damages that
VIATRIS may claim or any other recourse that VIATRIS
may have.
11. Liability
Any clause that may exist in any of the supplier’s
contractual documents providing for total or partial
exemption or limitation of liability shall be null and
void. For the avoidance of doubt, the foregoing shall not
apply with respect to provisions contained in
agreement(s) signed by VIATRIS and the supplier.

12. Confidentiality
The supplier undertakes to keep confidential, and to
ensure that any of its sub-contractors keep confidential,
the information/documents provided to it by VIATRIS,
its Affiliates and/or of any third party in the interest of
VIATRIS, or of which the supplier was informed at the
time of execution of the order. This obligation is without
limit time but shall not apply to information made public
by VIATRIS.
13. Anti-corruption – Debarment
The supplier declares to comply with requests for
information or documents formulated by Viatris and/or

VIATRIS e/ou pelos seus delegados, a fim de verificar
a conformidade com as disposições do Decreto
Legislativo n.º 231 de 8 de junho de 2001/ artigo 158 do
Regime Jurídico dos Medicamentos de Uso Humano e
Despacho n.º 1542/2017 de 15 de fevereiro.

its delegates in order to verify the compliance with the
provisions of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001
/ paragraph 158 of the Medicines Statutes and Ordinance
no. 1542/2017, published on 15, February.

A fornecedor entende que a VIATRIS está sujeita à, e
respeita, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior
dos Estados Unidos (“FCPA”), a Lei de Suborno do
Reino Unido (“UKBA”), a Convenção sobre a Luta
contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros
nas Transações Comerciais Internacionais, e todas as
outras leis anticorrupção nacionais e locais aplicáveis
(coletivamente, as “Leis Anticorrupção”).

The supplier understands that VIATRIS is required to
and does abide by the United States Foreign Corrupt
Practices Act (“FCPA”), the United Kingdom Bribery
Act (“UKBA”), the OECD Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions, and all other applicable national
and local anti-corruption laws (collectively, the “AntiCorruption Laws”).

Cada Parte declara e garante que ninguém agindo em seu
nome irá oferecer, prometer, fazer, aceitar, solicitar,
autorizar ou fornecer, direta ou indiretamente, quaisquer
pagamentos, presentes, ou algo de valor a qualquer
pessoa com a finalidade de influenciar ou recompensar
de forma corrupta ou imprópria qualquer ação, inação,
ou decisão por parte dessa pessoa, ou com a finalidade
de obter ou reter negócios ou assegurar uma vantagem
comercial indevida. Esta declaração e garantia estendese ao suborno de agentes ou funcionários
governamentais (incluindo funcionários de empresas ou
agências detidas ou controladas pelo governo) e ao
suborno de indivíduos ou organizações que operam no
sector privado. Além disso, esta declaração e garantia
estende-se a pagamentos, mesmo em valores nominais,
feitos a funcionários governamentais para acelerar ou
assegurar ações de rotina e não discricionárias (por
exemplo, processamento de vistos, licenças, ou
autorizações). Cada Parte declara e garante que ninguém
agindo em seu nome irá oferecer, prometer, fazer,
aceitar, solicitar, autorizar ou fornecer, direta ou
indiretamente, quaisquer pagamentos, presentes, ou algo
de valor a qualquer partido político, funcionário de um
partido político, ou candidato (ou a um intermediário de
qualquer uma dessas pessoas) com a finalidade de
influenciar ou recompensar de forma corrupta ou
imprópria qualquer ação, inação, ou decisão dessa
pessoa.

Each Party represents and warrants that no one acting on
its behalf will offer, promise, make, accept, solicit,
authorize or provide, directly or indirectly, any
payments, gifts, or anything of value to any person for
the purpose of corruptly or improperly influencing or
rewarding any action, inaction, or decision by such
person, or for the purpose of obtaining or retaining
business or securing an improper business advantage.
This representation and warranty extends to bribery of
government officials or government employees
(including employees of government-owned and
government-controlled corporations or agencies) and
bribery of individuals or organizations operating in the
private sector. Moreover, this representation and
warranty extends to payments, even in nominal amounts,
made to government officials to expedite or secure
routine, non-discretionary actions (e.g. processing visas,
licenses, or permits). Each Party represents and warrants
that no one acting on its behalf will offer, promise, make,
accept, solicit, authorize or provide, directly or
indirectly, any payments, gifts, or anything of value to
any political party, official of a political party, or
candidate (or to an intermediary of any such person) for
the purpose of corruptly or improperly influencing or
rewarding any action, inaction, or decision by such
person.

A fornecedor entende que a VIATRIS pode suspender
imediatamente o pagamento, a seu próprio critério e sem
aviso prévio, se as ações ou inações da fornecedor
forem objeto de investigação de eventuais violações das
Leis Anticorrupção.

The supplier understands that VIATRIS may
immediately suspend payment, in its sole discretion and
without notice, if the actions or inactions of the supplier
become subject to an investigation of potential
violations of the Anti-Corruption Laws.

Além disso, a fornecedor entende que se a VIATRIS
determinar que a fornecedor não cumpriu as disposições
de qualquer Lei Aplicável, incluindo as Leis
Anticorrupção, a VIATRIS
pode rescindir
imediatamente o Contrato, e quaisquer pagamentos
devidos ao abrigo do mesmo, a seu próprio critério e sem

Moreover, The supplier understands that if VIATRIS
determines that the supplier failed to comply with the
provisions of any Applicable Law, including the AntiCorruption Laws, VIATRIS may immediately terminate
the Agreement, and any payments due thereunder, in its
sole discretion and without notice.

aviso prévio.
Cada Parte garante que todas as pessoas agindo em seu
nome cumprirão com todas as Leis Aplicáveis em
relação a todos os trabalhos ao abrigo do presente
Contrato, incluindo as Leis Anticorrupção, se existirem,
em vigor no(s) país(es) em que essa Parte tem os seus
principais locais de atividade.

Each Party warrants that all persons acting on its behalf
will comply with all Applicable Laws in connection with
all work under this Agreement, including the AntiCorruption Laws if any, prevailing in the country(ies) in
which such Party has its principal places of business.

Cada Parte mais declara e garante que, caso tome
conhecimento ou tenha motivos para suspeitar de
qualquer violação dos convénios desta Secção 15,
notificará de imediato outra Parte. Será permitido à
VIATRIS ter acesso razoável aos livros e registos da
fornecedor e terá o direito de auditar periodicamente a
fornecedor no que respeita à presente Secção.

Each Party further warrants and represents that should it
learn or have reason to suspect any breach of the
covenants in this Section 15, it will immediately notify
the other Party. VIATRIS shall be allowed to reasonable
access to the Company’s books and records and shall
have the right to audit the supplier on a periodic basis
with respect to this Section.

A fornecedor declara não ter sido impedido pela US
Food and Drug Administration, ou por qualquer outra
autoridade reguladora ou organismo profissional ou
qualquer outra lei aplicável, nem está proibido por
qualquer autoridade governamental de participar em
qualquer programa de saúde governamental.

The supplier declares that it has not been debarred by the
US Food and Drug Administration, or any other
regulatory authority or professional body or any other
applicable law, nor is otherwise prohibited by any
government authority from participating in any
government health program.

A fornecedor declara estar ciente e concorda que, em
caso de incumprimento das suas próprias obrigações
previstas
no
presente
Artigoassumirá
a
responsabilidades
penais,
contraordenacionais
decorrentes da violação das normas aplicáveis e será
ainda responsável perante a MYLAN por todos os danos
causados, directa ou indiretamente, pela conduta da
fornecedor.

The supplier declares to be aware and agrees that in the
event of its own failure to comply with its obligations set
forth in this Article, will lead to criminal and
administrative liability arising from the breach of the
applicable rules, and it will also be liable before
VIATRIS for all the damages caused, directly or
indirectly, by the Company’s conduct.

14. Atribuição - Subcontratação
Sem o consentimento prévio por escrito da VIATRIS,
o fornecedor não pode, sob nenhuma circunstância (i)
atribuir direta ou indiretamente a outrem a totalidade
ou parte da ordem emitida pela VIATRIS, (ii) ou
subcontratá-la no todo ou em parte.
15. Lei aplicável e jurisdição
A lei aplicável às presentes condições gerais de compra
é a lei Portuguesa.
Em todos os casos em que seja necessário recorrer a
procedimento judicial será competente apenas o
tribunal de Lisboa.
O exposto acima não afecta a capacidade da VIATRIS
ou do fornecedor de buscar medidas provisórias e
medidas cautelares em qualquer tribunal competente.
16. Aviso ao fornecedor

14. Assignment – Subcontracting
The supplier may in no event (i) directly or indirectly
assign all or part of the order issued by VIATRIS, or
(ii) subcontract it in whole or in part, without
VIATRIS’s prior written consent.

15. Applicable law and jurisdiction
These terms of purchase shall be governed by the
Portuguese law.
In case of any dispute and in case of failure to
negotiate, only the courts of Lisbon shall have
jurisdiction to settle the dispute. The above is without
prejudice to VIATRIS and the supplier’s ability to
seek for interim measures and injunctive reliefs at
any competent Court.
16. Notice to supplier

Este pedido de Compra está sujeito ás normas VIATRIS This Purchase Order is subject to the VIATRIS rules

mencionadas acima, também disponíveis
https://www.viatris.com/en/about-us/corporategovernance

em standard stated above, which is also available at
https://www.viatris.com/en/about-us/corporategovernance

