Tenneco Inc.
Termo de Serviços

1. Aplicabilidade. Este Termo de Serviços aplica-se a cada pedido emitido pela subsidiária aplicável da Tenneco Inc.

("Comprador") para a compra de serviços ("Serviços") e está incorporado por referência nos Termos e Condições Gerais
de Compra ("Termos"). Os termos em maiúsculas utilizados neste termo de serviços, mas não definidos aqui, terão os
significados que serão atribuídos nos Termos. Embora definidos separadamente, os Serviços serão incluídos na
definição de "Mercadorias" para todos os fins sob os Termos.

2. Representações e Garantias. O fornecedor representa e garante ao comprador, aos sucessores do comprador, cessões

e clientes, e aos utilizadores dos produtos do comprador, que (a) o fornecedor deverá executar todos os serviços de
acordo com os mais elevados padrões de competência profissional, ética e integridade na indústria do fornecedor,
deverá assegurar que todos os empregados designados para executar quaisquer serviços dentro de qualquer pedido e
se comportarão de forma consistente com os mesmos; (b) Todos os Serviços devem ser executados de forma diligente,
bem realizada, rápida e profissional por indivíduos com os conhecimentos, aptidões, perícia e formação necessárias
para prestar os Serviços; (c) Na execução dos Serviços, o Fornecedor deverá cumprir todas as leis, estatutos,
regulamentos e ordens federais, estatais, locais e estrangeiras aplicáveis e todas as diretrizes, normas, requisitos,
políticas e procedimentos do Comprador ou dos Clientes do Comprador; d) todos os Serviços e Entregas estarão em
conformidade com todas as especificações, normas, manuais, desenhos, amostras ou descrições especificadas no
pedido ou fornecidas ao comprador ou por este ("Especificações"); (e) O Fornecedor tem e manterá sempre em vigor,
as despesas exclusivas do fornecedor, todas as autorizações, consentimentos, aprovações e licenças necessárias para
permitir que o Fornecedor preste Serviços ao Comprador; e (f) se o Fornecedor fizer interface com os sistemas de
informação do Comprador em ligação com os Serviços, o Fornecedor deverá garantir que nenhum software ou
hardware utilizado pelo Fornecedor para aceder ou de outra forma fazer interface com os sistemas de informação do
Comprador podendo conter quaisquer vírus, worms, malware, spyware ou outros componentes nocivos. O Fornecedor
reconhece que é responsável pela exatidão, fiabilidade, integridade, validade e atualidade de todos os Serviços e
garante que todos os Serviços serão prestados da forma e dentro dos prazos estabelecidos no pedido. Estas garantias
de serviços são em adição a toda e qualquer outra garantia aplicável aos bens sob qualquer pedido.

3. Prazo. O tempo é essencial. O fornecedor deve completar a execução dos Serviços de acordo com o prazo estabelecido

no pedido. O Comprador reserva o direito de modificar tal prazo ou suspender temporariamente a execução dos
Serviços mediante notificação por escrito ao Fornecedor, cuja modificação ou suspensão não dará origem a qualquer
ajustamento no preço de tais Serviços. Em caso de atraso por parte do Fornecedor, o próprio Comprador poderá
executar os Serviços inacabados ou poderá contratar um terceiro para completar a execução, em ambos dos casos, as
custas do Fornecedor. O direito do Comprador, sob esta disposição, de procurar um executor substituto é valido, e não
limita, quaisquer outros direitos ou recursos à sua disposição dos Termos ou da lei aplicável.

4. Rejeição. Todos os Serviços estão sujeitos a inspeção e aprovação pelo Comprador. Nenhuma inspeção, aprovação,

atraso, falha na inspeção, falha na detecção de qualquer defeito ou não conformidade, isentará o Fornecedor de
quaisquer obrigações decorrentes de qualquer pedido, prejudicará ou renunciará a qualquer direito ou recurso do
Comprador no que respeita à prestação dos Serviços ou ao desempenho dos Serviços por parte do Fornecedor. Se, a
critério exclusivo do Comprador, quaisquer Serviços não estiverem em conformidade com as Especificações, o
Comprador terá o direito de rejeitar os Serviços e, para além de quaisquer outros direitos e recursos disponíveis para
o Comprador com o pedido do trabalho ou da lei aplicável, que, a critério exclusivo do Comprador, (a) o Fornecedor
reembolsará prontamente o Comprador por tais Serviços; (b) o Fornecedor fará prontamente os serviços para à
satisfação razoável do Comprador; ou (c) o Comprador poderá executar ou ter executado por terceiros os Serviços e o
Fornecedor e reembolsará prontamente o Comprador por todos os custos incorridos pelo Comprador relacionados
com os mesmos.

5. Empregados. O Fornecedor deverá fornecer ao Comprador um acesso razoável às pessoas que prestaram Serviços

sob qualquer pedido e substituirá prontamente qualquer pessoa que o Comprador considere inapta ou insatisfatória
de qualquer outra forma. No caso de quaisquer funcionários do Fornecedor estarem presentes nas instalações do
Comprador, o Fornecedor fará com que esses funcionários cumpram todas as políticas e procedimentos aplicáveis do
Comprador.

6. Invenções. O Fornecedor notificará prontamente ao Comprador qualquer propriedade intelectual, incluindo sem
limitações descobertas, melhoramentos, invenções, criações, escritos, desenhos, protótipos, especificações, desenhos
e/ou obras que conceba, reduza à prática, faça, ou crie em ligação com o desempenho dos Serviços. Tal propriedade
intelectual constituirá "Entregáveis" nos Termos e será propriedade do Comprador, de acordo com os mesmos.

7. Notas fiscais. O fornecedor deve apresentar faturas mensais em atraso ao Comprador de Serviços. Todas as
faturas de Serviços devem incluir o número do pedido relevante, um descritivo das tarefas realizadas, o pessoal do
Fornecedor que executará o trabalho, as horas trabalhadas, as Prestações concluídas, quaisquer despesas préaprovadas, e outras informações razoavelmente exigidas pelo Comprador e devem ser enviadas ao Comprador da
forma designada pelo Comprador. Nenhuma fatura poderá fazer referência a qualquer termo separado ou diferente
destes termos do Termos de Serviços ou dos termos que aparecem inicialmente no pedido. O Comprador reserva-se
o direito de devolver todas as faturas ou documentos relacionados apresentados incorretamente. O Comprador só
pagará mediante faturas adequadas que cumpram os requisitos aqui descritos e todos os termos do pedido, sujeitos
a ajustamentos, compensações, discrepâncias ou outros direitos do Comprador. Em caso algum o Comprador terá
qualquer obrigação de reembolsar o fornecedor por despesas de viagem ou outras, a menos que tais despesas sejam
pré-aprovadas por escrito pelo Comprador e a fatura de tais despesas inclua documentação de tais despesas
satisfatórias para o Comprador.
8. Sem Subcontratações. O Fornecedor não deverá delegar nenhuma das suas obrigações decorrentes de um pedido ou

subcontratar a execução total ou parcial dos Serviços a terceiros sem o prévio consentimento escrito do Comprador.
Não obstante o consentimento do Comprador para tal delegação ou subcontratação, o Fornecedor será o único
responsável pela execução dos Serviços e será responsável por qualquer violação dos termos do pedido por tal terceiro.
No caso de qualquer empregado do Fornecedor estar presente nas instalações do Comprador, o Fornecedor fará com
que esses empregados cumpram todas as políticas e procedimentos aplicáveis do Comprador.
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