
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA  

(Edição 2021) 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

Para os fins destas Condições: 

1.1 “Afiliada” significa qualquer sociedade que controle a Vendedora, esteja sob o 

controle da Vendedora ou esteja sob controle comum da Vendedora; controle em 

relação a qualquer entidade da Vendedora significa a posse, direta ou indiretamente, 

do poder de dirigir ou providenciar a direção da administração ou das políticas dessa 

entidade, quer seja por meio da propriedade de títulos com direito a voto, 

participações societárias, por contrato ou de outro modo; 

1.2  “Compradora” significa qualquer parte com a qual a Vendedora tenha concordado 

em fornecer Produtos ou Serviços, seja com ou sem custo; 

1.3  “Condições” significa estas Condições Gerais de Venda e “Condição” significa cada 

uma delas; 

1.4 “Contrato” significa o acordo (seja por escrito ou não) entre a Vendedora e a 

Compradora para o fornecimento à Compradora de Produtos e/ou Serviços, que será 

considerado como incorporando estas Condições; 

1.5  “Variação da Moeda” significa uma variação do Preço feita de acordo com a 

Condição 9.4; 

1.6  “Inadimplemento” ocorre quando a Compradora: 

1.6.1 deixar de fazer qualquer pagamento devido à Vendedora na data de 

vencimento ou antes dela, conforme indicado no Pedido aplicável ou em 

qualquer outro contrato separado celebrado entre as Partes; ou  

1.6.2  não receber a entrega na data acordada; ou 

1.6.3 cometer qualquer violação dos termos do Contrato; ou  

1.6.4 celebrar qualquer acordo com qualquer um de seus credores; ou  

1.6.5 tiver um depositário, administrador, administrador judicial ou liquidante 

nomeado para a totalidade ou parte de seu empreendimento ou ativos; ou   

1.6.6 tiver contra si uma petição protocolada pleiteando ordem judicial ou de 

liquidação; ou  

1.6.7 tiver procedimentos semelhantes ou equivalentes a 1.6.5 ou 1.6.6 acima 

movidos contra si em qualquer lugar do mundo; ou  

1.6.8 suspender ou cessar suas atividades ou se tornar incapaz de pagar suas 

dívidas; 

1.6.9 deixar de cumprir qualquer uma das disposições do Código de Ética, 

conforme definido na Condição 18. 

1.7 “Força Maior” significará qualquer evento fora do controle razoável da Vendedora, 

conforme o caso, e que seja inevitável não obstante o cuidado razoável da 

Vendedora, e incluirá, sem limitação, o seguinte: caso fortuito, guerra, hostilidades 

ou operações semelhantes a guerra (seja o estado de guerra declarado ou não); 

rebelião, revolução, insurreição, motim, usurpação de governo civil ou militar, 

conspiração, tumulto, comoção civil, atos terroristas; confisco, nacionalização, 

mobilização, recrutamento ou requisição por ou sob a ordem de qualquer governo ou 

autoridade de jure ou de facto ou de governante ou qualquer outro ato ou omissão em 

agir de qualquer autoridade governamental local, estadual ou nacional; greve, 

sabotagem, greve patronal, embargo, restrição de importação, congestionamento 

portuário, falta de meios usuais de transporte público e comunicação, disputa 

industrial, naufrágio, escassez ou restrição de fornecimento de energia, epidemias ou 



pandemias (incluindo, sem limitação, o surto de Covid-19), quarentena, peste; 

terremoto, deslizamento de terra, atividade vulcânica, incêndio, inundação, 

maremoto, tufão ou ciclone, furacão, tempestade, raio ou outras condições climáticas 

severas, ondas nucleares e de pressão ou outros desastres naturais ou físicos; escassez 

de mão de obra, materiais ou utilidades quando causados por circunstâncias que são, 

em si mesmas, Força Maior. Para evitar qualquer dúvida, qualquer epidemia ou 

pandemia (como o surto de Covid-19), como caso de Força Maior, será interpretada 

como incluindo, sem limitação, (i) o encerramento ou desaceleração das atividades 

industriais e comerciais (seja por ordem ou recomendação de qualquer autoridade 

governamental ou outras autoridades ou devido ao absenteísmo da força de trabalho), 

escassez de bens e/ou matéria-prima, restrições a viagens e/ou de logística, em 

qualquer dos casos acima que afetem a Vendedora, qualquer de suas Afiliadas ou 

terceiros na cadeia de fornecimento da Vendedora e decorrentes de ou em conexão 

com quaisquer leis, regulamentos, decretos ou ordens de quaisquer autoridades 

governamentais ou outras autoridades com o objetivo de limitar, conter e/ou evitar a 

propagação das referidas epidemias ou pandemias e/ou preservar a saúde e segurança 

das pessoas (“Regulamentações de Contenção”) e (ii) todas as medidas que a 

Vendedora (qualquer de suas Afiliadas e/ou terceiros da cadeia de fornecimento da 

Vendedora) adotar em conformidade com quaisquer Regulamentações de Contenção 

ou seguindo quaisquer recomendações dadas por quaisquer autoridades 

governamentais ou outras autoridades ainda com o objetivo de limitar, conter e/ou 

evitar a propagação das referidas epidemias ou pandemias e/ou preservar a saúde e 

segurança das pessoas; 

1.8 “Variação do Metal” significa uma variação do Preço feita de acordo com a 

Condição 9.2; 

1.9 “Pedido” significa o pedido de Produtos e/ou Serviços feito pela Compradora; 

1.10 “Outras Variações de Custos” significa uma variação do Preço com base no custo 

de qualquer outro componente do Produto que não seja a Variação do Metal; 

1.11 “Preço” significa o valor total a pagar pela Compradora pelos Produtos e/ou 

Serviços pertinentes; 

1.12 “Produtos” significa qualquer cabo, acessórios de cabo ou outros produtos a serem 

fornecidos pela Vendedora nos termos do Contrato;  

1.13  “Vendedora” significa a parte que concordou em fornecer o(s) Produto(s) ou 

Serviço(s) estabelecido(s) no Pedido aplicável. 

1.14 “Serviços” significa qualquer instalação ou outros serviços a serem fornecidos pela 

Vendedora nos termos do Contrato; 

1.15 “Terceiro” significa qualquer sociedade, sociedade anônima, parceria ou pessoa 

física, que não seja a Vendedora ou a Compradora, incluindo uma Afiliada; 

1.16 “IVA” significa qualquer imposto indireto cujos contribuintes, conforme a legislação 

aplicável, sejam todos os beneficiados pelo uso ou consumo de um determinado bem 

ou serviço, notadamente o “Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS” e o “Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN” (ou qualquer imposto indireto que venha substituí-los 

ou complementá-los) à taxa apropriada; 

1.17 “Prazo de Garantia” significa o período aplicável especificado na Condição 11.1. 

 

Quando usado nestas condições, o termo “escrito” ou “por escrito” se refere a um documento 

assinado por ambas as partes ou a uma carta, fax, correio eletrônico ou outro meio de 

comunicação acordado entre as partes. 



 

2 CONTRATO 

 

2.1 Estas Condições se aplicam a todos os fornecimentos de Produtos e/ou execução de Serviços 

feitos pela Vendedora na execução de quaisquer Pedidos emitidos pela Compradora. 

Consequentemente, a Compradora renuncia expressamente aos seus termos e condições gerais 

ou específicos de compra (estejam ou não anexados aos seus Pedidos), que de forma alguma 

serão aplicáveis a qualquer fornecimento de Produtos e/ou execução de Serviços, mesmo que 

a Vendedora assine um documento que inclua, entre outros, uma referência a tais termos e 

condições. A aceitação, uso ou pagamento dos Produtos ou Serviços pela Compradora ou em 

nome dela será considerada como aceitação total e incondicional destas Condições. 

 

2.2 Qualquer modificação ou integração destas Condições e/ou dos Pedidos deve ser acordada 

pela Vendedora por escrito e expressamente e será limitada ao caso específico para o qual 

tenha sido acordada. 

 

2.3 O Contrato consistirá exclusivamente nos seguintes documentos, que, em caso de conflito ou 

inconsistência, prevalecerão na seguinte ordem: 

(a) a aceitação do Pedido pela Vendedora (cláusulas consideradas aceitas, que possam 

estar previstas no Pedido da Compradora ou nos termos e condições de compra gerais ou 

específicos da Compradora, ficam excluídas); 

(b) estas Condições;  e 

(c) o Pedido e quaisquer documentos nele mencionados expressamente. 

 

2.4 Todos os termos, condições e garantias implícitas (incluindo, sem limitação, quaisquer termos 

implícitos quanto à qualidade e adequação para o propósito) ficam excluídos do Contrato na 

máxima medida permitida pela lei aplicável. 

 

3 DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS 

 

3.1 Se a Vendedora não conseguir obter quaisquer matérias-primas ou componentes necessários 

para os Produtos ou Serviços sem incorrer em despesas adicionais significativas ou atrasos, 

poderá notificar por escrito a Compradora a esse respeito. Após o recebimento de tal 

notificação pela Compradora, o Contrato deixará de ter efeito, exceto no que diz respeito a 

qualquer remessa de Produtos já fabricados pela Vendedora ou quaisquer Serviços já 

realizados pela Vendedora, que devem ser pagos integralmente pelo preço estabelecido no 

Contrato. Quando pertinente, o preço do Contrato deverá ser repartido da maneira que a 

Vendedora determinar com razoabilidade em relação a tais Produtos ou Serviços. 

 

3.2 A Vendedora terá o direito, a qualquer momento antes da entrega ou retirada dos Produtos, de 

alterar suas especificações quando, na opinião da Vendedora, tal alteração constituir uma 

melhoria dos Produtos, não afetar de forma adversa o desempenho dos Produtos e constituir a 

execução adequada do Contrato. Nenhuma alteração afetará o preço dos Produtos. 

 

3.3 Quando a Vendedora adquirir novas ferramentas para os fins do Contrato, terá o direito de 

recuperar o custo de tais ferramentas da Compradora se o Contrato for rescindido total ou 

parcialmente de acordo com a Condição 3.1 ou Condição 15. 

 

4 COTAÇÕES 

 



4.1 Salvo acordo expresso em contrário por escrito pela Vendedora, uma cotação permanecerá 

válida por 15 (quinze) dias e estará sujeita à Variação do Metal, a Outras Variações de Custos 

e  à Variação da Moeda. 

 

5 INFORMAÇÕES DE PRODUTOS – LIMITES DE USO 

 

5.1 Os Produtos deverão estar de acordo com as especificações técnicas acordadas entre as partes. 

Eventuais data sheets enviados à Compradora, mas não contestados explicitamente, serão 

considerados aceitos pela Compradora. O peso e as dimensões dos Produtos devem ser 

considerados apenas indicativos, a menos que se trate de fornecimentos para os quais o preço 

tenha sido expressa e especificamente acordado com referência ao peso e/ou dimensões dos 

Produtos. 

 

5.2 Os dados relativos às características ou especificações técnicas dos Produtos contidos no 

material de marketing, listas de preços e/ou documentos semelhantes, bem como quaisquer 

informações de outros Produtos são vinculantes apenas na medida em que estejam 

expressamente referidos no Contrato. 

 

5.3 Salvo acordo em contrário, a Compradora deverá aceitar, em qualquer caso, tolerâncias para 

mais ou menos3% no comprimento dos cabos e na quantidade total de fornecimento (para 

evitar dúvidas, em caso de entrega de cabo com comprimento mais curto, a Compradora não 

terá o direito de reclamar a quantidade em falta). O Preço será ajustado de forma condizente 

para refletir a quantidade real entregue. Os Pedidos de acessórios de cabos podem, por 

conveniência, ser arredondados pela Vendedora para a quantidade de embalagem mais 

próxima e devem ser pagos de forma condizente pela Compradora. 

 

5.4 Quaisquer alterações no escopo dos trabalhos do Contrato propostas pela Compradora após a 

formação do Contrato ficam sujeitas a negociações entre as partes, sendo certo, no entanto, 

que a implementação de quaisquer alterações propostas pela Compradora estará sempre sujeita 

a acordo prévio por escrito entre as partes sobre o efeito de tais alterações em relação ao preço 

do Contrato, tempo para conclusão e qualquer outra disposição pertinente. Caso as partes não 

cheguem a um acordo, os termos e condições originalmente acordados e estabelecidos no 

Contrato permanecerão válidos e eficazes. A Vendedora terá o direito, a seu exclusivo critério 

e sem incorrer em qualquer responsabilidade, de suspender a produção/operação do escopo 

original dos trabalhos enquanto a discussão sobre as alterações propostas pela Compradora 

estiver em andamento. No caso de tal suspensão, a Vendedora terá ainda o direito de prorrogar 

a(s) data(s) de entrega pelo período que for razoável em todas as circunstâncias. 

 

5.5 Toda a documentação técnica relativa ao(s) Produto(s) ou sua fabricação apresentada pela 

Vendedora à Compradora, antes ou depois da formação do Contrato, permanecerá propriedade 

da Vendedora. A Compradora terá o direito de usar essa documentação exclusivamente para 

fins de manuseio, instalação, colocação, uso, armazenamento e manutenção do(s) Produto(s). 

Em qualquer caso, eles não deverão, sem o consentimento da Vendedora, ser copiados, 

transmitidos ou de outra forma comunicados a terceiros. 

 

6 TESTE DE PRODUTOS  

 

6.1 Quando um teste dos Produtos tiver sido acordado, ele deverá, salvo acordo em contrário, ser 

realizado nas instalações onde o Produto está sendo fabricado, durante o horário regular de 

trabalho e exclusivamente em conformidade com as regras de segurança, confidencialidade e 



qualquer outra regra específica do local onde os testes forem realizados. Se os requisitos 

técnicos para o teste não tiverem sido acordados pelas partes, o teste deverá ser realizado de 

acordo com os procedimentos padrão da Vendedora. 

 

6.2 Quando o Contrato estipular que o teste deverá ser realizado na presença de representantes da 

Compradora, a Vendedora deverá notificar a Compradora por escrito do teste com 

antecedência suficiente, em qualquer caso, mediante notificação com pelo menos 5 (cinco) 

dias úteis de antecedência, para permitir que a Compradora esteja presente no teste. Se a 

Compradora tiver recebido tal notificação, o teste poderá ser realizado mesmo que a 

Compradora não esteja representada no teste, situação em que a Vendedora deverá fazer um 

relatório do teste para envio à Compradora, devendo-se considerar que o mesmo descreve 

corretamente a execução do teste e seus resultados. 

 

6.3 Se a Compradora desejar presenciar quaisquer testes; todos os custos incorridos, incluindo 

viagens e outras despesas, serão pagos pela Compradora. 

 

7 PRAZOS DE ENTREGA 

 

7.1 Se a Vendedora verificar que não será capaz de entregar os Produtos (ou realizar os Serviços) 

no prazo acordado, a Vendedora notificará a Compradora por escrito, indicando o motivo do 

atraso e, se possível, o momento esperado para a entrega. 

 

7.2 Enquanto a Vendedora estiver envidando todos os esforços razoáveis para cumprir qualquer 

data de entrega acordada, o prazo de entrega dos Produtos ou execução dos Serviços não será 

essencial. A menos que uma taxa semanal a título de danos acordados tenha sido acordada 

pelas partes, por escrito, nos termos do Contrato, a Vendedora não será responsável perante a 

Compradora por indenização ou de outra forma por qualquer atraso na entrega dos Produtos 

ou execução dos Serviços qualquer que seja a circunstância do atraso. Se uma taxa semanal a 

título de danos acordados tiver sido acordada e a Vendedora deixar de entregar o Produto (ou 

executar os Serviços) no prazo devido a circunstâncias atribuíveis à Vendedora (incluindo 

quando tal atraso levar à rescisão do Contrato pela Compradora de acordo com a Condição 

7.4), a Compradora terá o direito, por meio de notificação por escrito enviada à Vendedora, de 

reivindicar o pagamento de tal indenização a título de danos acordados (calculada apenas 

sobre a parte do preço que é devidamente atribuível aos Produtos em atraso) a partir da data 

em que a entrega ou a prestação deveria ter ocorrido; sendo certo, no entanto, que em 

qualquer caso, o valor devido pela Vendedora à Compradora nos termos deste instrumento 

não excederá 15% do valor dos Produtos e/ou Serviços em atraso. O pagamento do valor 

indicado nesta Condição 7.2 constituirá a única responsabilização da Vendedora e o único 

recurso da Compradora em caso de qualquer atraso (incluindo quando tal atraso levar à 

rescisão do Contrato pela Compradora de acordo com a cláusula 7.4). Nenhum outro direito 

ou recurso, seja de acordo com as leis aplicáveis ou em equidade, será devido à Compradora.  

 

7.3 A indenização a título de danos acordados (se aplicável) se torna devida mediante demanda 

por escrito da Compradora. A Compradora perderá o direito à indenização a título de danos 

acordados se a Compradora não apresentar uma reclamação por escrito referente a tais danos 

dentro de 3 (três) meses após o momento em que a entrega deveria ter ocorrido ou o Contrato 

tiver sido rescindido de acordo com a Condição 7.4 abaixo, o que ocorrer primeiro. 

 

7.4 Se o atraso for tal que (i) a Compradora tenha direito à indenização máxima a título de danos 

acordados nos termos da Condição 7.2 acima ou caso tal atraso supere 8 (oito) semanas, e (ii) 



os Produtos ainda não tiverem sido entregues (ou os Serviços ainda não tiverem sido 

executados), a Compradora poderá, por escrito, exigir a entrega dentro de um prazo final 

razoável, que não será inferior a 15 (quinze) dias. Se a Vendedora deixar de entregar dentro 

do prazo final e tal falha não ocorrer devido a qualquer circunstância pela qual a Compradora 

seja culpada, a Compradora poderá, por meio de notificação por escrito à Vendedora, 

rescindir o Contrato em relação à parte do Produto (ou Serviço) que a Compradora demonstre 

que não terá mais utilidade devido ao atraso. Salvo a indenização a título de danos acordados, 

pagável de acordo com a Condição 7.2 (se houver), a Vendedora não será responsável perante 

a Compradora por indenização ou de outra forma no caso de rescisão pela Compradora de 

acordo com esta Condição 7.4. 

 

7.5 Se quaisquer detalhes do Contrato forem alterados pela Compradora por acordo com a 

Vendedora (incluindo, entre outras, ao produto ou quantidade dos Produtos ou Serviços) ou se 

quaisquer dúvidas forem levantadas pela Compradora, a data de entrega pode ser prorrogada 

pela Vendedora até o prazo quando as Partes tenham acordado quanto às condições do 

Contrato. 

 

7.6 Se o atraso na entrega (ou execução dos Serviços) for causado por uma circunstância que, de 

acordo com a Condição 14, constitui motivo de Força Maior, ou por um ato ou omissão por 

parte da Compradora, incluindo suspensão pela Vendedora por pagamentos atrasados nos 

termos da Condição 10.7, o prazo de entrega será prorrogado por prazo razoável tendo em 

conta as circunstâncias então pertinentes. O prazo de entrega será prorrogado mesmo que o 

motivo do atraso ocorra após o prazo de entrega originalmente acordado 

 

7.7 Se a Compradora verificar que não será capaz de receber a entrega do Produto na data 

acordada, ou se parecer provável atraso de sua parte, a Compradora deverá, sem demora 

indevida, notificar a Vendedora por escrito, indicando o motivo do atraso e, se possível, o 

momento em que a Compradora poderá receber a entrega. Para evitar dúvidas, 

independentemente da referida notificação, a Condição 7.8 continua a ser aplicável. 

 

7.8 Exceto quando a Vendedora tiver concordado em armazenar os Produtos (e para qualquer 

armazenamento por mais de 4 (quatro) semanas a partir da data de entrega serão cobradas 

taxas comerciais e, após o fim do referido prazo, todos os riscos de perda ou dano aos 

Produtos serão de responsabilidade da Compradora), uma vez que quaisquer Produtos estejam 

prontos para entrega ou retirada, a Vendedora poderá notificar por escrito a Compradora 

exigindo que a Compradora receba os Produtos. Se a Compradora (i) informar o Vendedor 

por escrito que não receberá a entrega dos Produtos na data acordada ou (ii) não os receber na 

data acordada, a Vendedora terá o direito de emitir a fatura pertinente e a Compradora deverá, 

portanto, fazer o pagamento correspondente como se os Produtos tivessem sido entregues na 

data acordada. Nesse caso, a Vendedora deverá providenciar o armazenamento do Produto 

nas instalações da Vendedora ou em outro lugar, em qualquer caso, por conta e risco da 

Compradora. Se a Compradora assim exigir e desde que a Compradora pague o prêmio 

pertinente, a Vendedora deverá segurar o Produto às custas da Compradora. A Vendedora 

também terá o direito de cobrar pelo armazenamento e guarda dos Produtos nos locais de 

entrega a uma taxa comercial, que deverá ser paga da mesma forma. 

 

7.9 A Vendedora poderá, mediante notificação por escrito, exigir que a Compradora receba a 

entrega dentro de um prazo razoável que, em nenhum caso, será superior a 15 (quinze) dias. 

Se, por qualquer motivo pelo qual a Vendedora não é responsável, a Compradora não receber 

a entrega dentro de tal prazo, a Vendedora poderá, mediante notificação por escrito à 



Compradora, rescindir o Contrato em relação à parte do Produto que está pronta para a 

entrega, mas não foi entregue devido a Inadimplemento da Compradora. A Vendedora terá 

então direito a indenização pelas perdas que a Vendedora tenha sofrido devido a 

Inadimplemento da Compradora. 

 

7.10 Se a Compradora solicitar à Vendedora que adie a entrega por um prazo significativo e a 

Vendedora concordar em fazê-lo, a Vendedora terá o direito de aumentar o Preço e deverá 

notificar a Compradora sobre o novo Preço. 

 

7.11 A Compradora renuncia ao seu direito de rejeitar entregas parciais ou antecipadas, e será 

considerado que a Vendedora entregou caso a Compradora rejeite tais entregas apenas por tais 

motivos. 

 

7.12 Se um Contrato for planejados para ser executados e medido através de “marcos contratuais”, 

em caso de atraso no cumprimento de um ou mais “marcos”, mas se o próximo marco ou o 

marco final for(em) cumprido(s) tempestivamente, o Vendedor será autorizado a recuperar as 

penalidades pagas ao Comprador. 

 

8 TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E RISCOS 

 

8.1 Caso nenhum termo comercial tenha sido acordado, a entrega será “Ex Works” (EXW), de 

acordo com os INCOTERMS em vigor na formação do Contrato, e caso a Compradora 

solicite à Vendedora que entregue os Produtos em qualquer destino específico, a Vendedora 

poderá concordar em fazê-lo providenciando o transporte, caso em que todos os custos de 

transporte e extras relacionados serão reembolsados pela Compradora. 

 

8.2 Os riscos relacionados aos Produtos serão transferidos à Compradora no momento da entrega, 

de acordo com o termo comercial acordado pelas partes no Pedido (ou, na ausência de tal 

termo comercial, de acordo com o termo de entrega estabelecido na Condição 8.1 acima), ou 

na data de entrega acordada caso a Compradora não receba a entrega de acordo com a 

Condição 7.8 acima, independentemente de a Vendedora arcar ou não com os custos de 

transporte pertinentes.  

 

8.3 Qualquer reclamação relativa à embalagem, quantidade ou características externas dos 

Produtos (defeitos aparentes) deverá ser notificada à Vendedora por escrito, por meio de carta 

registada, sob pena de caducidade, no prazo de 7 (sete) dias a contar da entrega dos Produtos. 

Notas de entrega não assinadas ou assinadas “não verificadas” (ou similar) farão com que 

qualquer reclamação seja rejeitada pela Vendedora. As devoluções de Produtos acordadas 

pela Vendedora serão coletadas pela Vendedora ou por sua contratada designada apenas no 

endereço da Vendedora, a menos que acordado de outra forma por escrito. Qualquer 

reclamação relativa a defeitos que não possam ser detectados através de uma pesquisa 

diligente conduzida no momento da entrega (vícios redibitórios) deve ser notificada à 

Vendedora por escrito por meio de carta registrada, sob pena de caducidade, no prazo de 7 

(sete) dias após a sua descoberta e, em qualquer caso, antes do término do Prazo de Garantia. 

 

8.4 Fica acordado e entendido que a existência de qualquer reclamação suscitada pela 

Compradora não lhe dará o direito de suspender ou atrasar o pagamento dos Produtos sujeitos 

à reclamação pertinente, nem dos Produtos fornecidos no âmbito dos mesmos Contratos ou 

em Contratos diferentes. 

 



8.5 A Compradora reconhece e aceita que os Produtos permanecerão de propriedade da 

Vendedora até que o preço de compra pertinente tenha sido pago integralmente. Não obstante 

o acima exposto, a Compradora assumirá os riscos de perda ou dano aos Produtos desde a 

data de sua entrega de acordo com a Condição 8.2 acima. Caso a Compradora não pague ou 

atrase o pagamento, no todo ou em parte, de qualquer uma ou mais parcelas do preço de 

compra, a Vendedora terá o direito de rescindir imediatamente o Contrato e/ou reter as 

entregas para a Compradora no âmbito do mesmo ou de outro contrato. Caso a Vendedora 

decida rescindir o Contrato devido a Inadimplemento do Contrato da Compradora, sem limitar 

qualquer outro direito ou recurso que a Vendedora possa ter, a Vendedora terá o direito de 

reter, a título de indenização, as parcelas do preço de compra já pagas pela Compradora até a 

data de rescisão do Contrato. 

 

8.6 8.6 Até que a titularidade dos Produtos passe para o Comprador, o Comprador, desde que os 

referidos Produtos não tenham sido armazenados pelo Vendedor em nome do Comprador de 

acordo com o artigo 7.8, deverá: 

8.6.1 manter os Produtos fiduciariamente como depositária para a Vendedora; 

8.6.2 armazenar os Produtos separadamente de todas as outras mercadorias mantidas pela 

Compradora para que permaneçam prontamente identificáveis como propriedade da 

Vendedora; 

8.6.3 manter os Produtos em condições satisfatórias e segurá-los contra todos os riscos por 

seu preço total a partir da data de entrega; 

8.6.4 notificar a vendedora imediatamente se ocorrer qualquer Inadimplemento;  

8.6.5 não remover, estragar ou ocultar qualquer marca de identificação ou embalagem 

relativa aos Produtos; 

8.6.6 fornecer à Vendedora as informações relativas aos Produtos que a Vendedora exija 

de tempos em tempos; e  

8.6.7 tomar todas as medidas que a Vendedora exija a fim de tornar efetivos e exequíveis 

seus direitos sobre os Produtos perante qualquer terceiro, 

 

mas a Compradora poderá revender ou usar os Produtos no curso regular de seus 

negócios. 

 

9 PREÇOS 

 

9.1 Todos os preços contidos nas listas de preços atuais da Vendedora estão sujeitos a alterações 

sem aviso prévio. Tal alteração não afetará nenhum Pedido feito pela Compradora e aceito 

pela Vendedora por escrito antes de tal alteração. 

 

9.2 Quando os preços cotados da Vendedora para os Produtos forem baseados em um preço de 

metal de Cobre, Chumbo ou Alumínio, salvo acordo em contrário pela Vendedora por escrito, 

o Preço será ajustado em relação ao conteúdo de metal dos Produtos ao preço vigente no 

próximo dia de mercado após o recebimento pela Vendedora do Pedido (ou recebimento de 

qualquer variação acordada do mesmo, conforme o caso). O preço do metal será o preço 

oficial da London Metal Exchange Cash Seller & Settlement para Cobre Grau A, Alumínio 

Primário de Alto Grau e Chumbo de 99,97% de pureza mínima, respectivamente. A 

Compradora também deverá reembolsar a Vendedora por quaisquer custos de Contango 

(calculados a partir data de entrega dos Produtos) incorridos por ela. 

 

9.3 A Compradora deverá reembolsar a Vendedora a pedido por todos os custos e perdas 

(incluindo, sem limitação, Contango e custos de financiamento) que sejam incorridos pela 



Vendedora em relação aos metais reservados ou comprados a fim de cumprir o Contrato e/ou 

decorrentes da falha pela Compradora em receber todos os Produtos ou qualquer um deles 

dentro do prazo estabelecido na oferta da Vendedora ou na aceitação do Pedido ou em 

qualquer período mais longo acordado pela Vendedora por escrito. 

 

9.4 O Preço será ajustado a qualquer momento antes da aceitação do Pedido para levar em 

consideração qualquer alteração adversa na taxa de câmbio pertinente em relação à moeda de 

faturamento. A Compradora deverá reembolsar a Vendedora mediante solicitação por todos os 

custos e perdas incorridos pela Vendedora em relação à moeda estrangeira vendida a termo 

para cobrir os pagamentos devidos nos termos do Contrato que surjam do não recebimento e 

pagamento pela Compradora dos Produtos de acordo com o Contrato. 

 

9.5 Salvo acordo em contrário, o preço de compra deverá cobrir os Produtos embalados de acordo 

com a prática geral do setor em questão no país onde o Produto está sendo fabricado (levando 

em consideração o meio de transporte pertinente) e entregue EXW. Além disso, os preços da 

Vendedora incluem o custo dos testes de rotina realizados de acordo com os procedimentos 

padrão da Vendedora. Quando testes adicionais forem solicitados pela Compradora, eles serão 

cobrados a mais e podem afetar a entrega. Quaisquer outros custos ou despesas (por exemplo, 

para proteção específica durante o transporte; serviços de colocação e instalação; supervisão 

para colocação dos Produtos etc.) serão por conta exclusiva da Compradora. 

 

9.6 Salvo acordo em contrário, as bobinas em que os Produtos são armazenado, bem como 

qualquer outro tipo de embalagem, não serão devolvidos à Vendedora. A esse respeito, as 

bobinas pertinentes serão faturadas à Compradora. Se assim o decidirem, as partes poderão 

acordar de tempos em tempos os termos e condições segundo os quais a Vendedora poderá 

comprar de volta as bobinas vendidas à Compradora. 

 

9.7 Se o custo para a Vendedora de cumprir qualquer uma de suas obrigações nos termos do 

Contrato for aumentado por qualquer ato ou omissão por parte da Compradora ou pela entrada 

em vigor após a data do Contrato de qualquer lei ou regulamento com força de lei, o Preço 

será ajustado para cobrir tais custos adicionais. 

 

9.8 Todos os preços são líquidos de quaisquer descontos, salvo indicação em contrário. Todos os 

preços cotados não incluem o IVA que, se exigido por lei, será adicionado à taxa apropriada e 

pago pela Compradora de acordo com a Condição 10. 

 

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento pelos Produtos ou Serviços ou pelos encargos de armazenamento (incluindo 

custos de seguro) nos termos da Condição 7.8 (quando aplicável) deverá ser feito em na 

moeda mutuamente acordada no prazo de 5 (cinco) dias após o final do mês da data da fatura 

ou conforme acordado de outra forma. 

 

10.2 Se a Compradora não pagar no prazo, a Vendedora terá direito a juros legais a partir da data 

de vencimento à taxa de juros determinada pela lei aplicável sobre pagamentos em atraso. O 

pagamento dentro do prazo é essencial. 

 

10.3 Sem prejuízo do acima exposto, a Vendedora poderá estabelecer um limite de crédito e, assim, 

limitar o valor monetário total que poderá ser pago pela Compradora à Vendedora a qualquer 

momento. Ao estabelecer um limite de crédito, a Vendedora realizará uma avaliação de 



crédito usando as políticas, procedimentos e práticas que a Vendedora determinar a seu 

exclusivo critério. A Vendedora tem o direito de ajustar (ou seja, aumentar ou diminuir) o 

limite de crédito estabelecido por ela para a Compradora a qualquer momento após primeiro 

informar a Compradora (geralmente por meio do representante de conta designado pela 

Vendedora). Não obstante a aceitação de qualquer Pedido pela Vendedora, esta poderá 

suspender a fabricação e/ou remessas de Produtos ou prestação de Serviços à Compradora até 

o momento em que o valor total devido pela Compradora à Vendedora (incluindo o valor que 

se espera que seja pago pela Compradora para Produtos encomendados mas ainda não 

entregues) está abaixo do limite de crédito estabelecido pela Vendedora; além disso, a 

Vendedora pode limitar remessas futuras de Produtos ou execução de Serviços se qualquer 

entrega ou execução de Serviços solicitada fizer com que o valor total pagável pela 

Compradora à Vendedora exceder o limite de crédito estabelecido pela Vendedora. Qualquer 

suspensão ou limitação nas remessas de Produtos ou execução de Serviços pela Vendedora de 

acordo com os direitos aqui previstos não será considerada uma violação ou inadimplemento 

pela Vendedora das obrigações assumidas por ela nos termos do Contrato 

 

10.4 Qualquer remessa ou remessa parcial dos Produtos ou execução de Serviços deverá, se assim 

for orientado pela Vendedora, ser tratada como objeto de um contrato separado e paga de 

forma condizente. 

 

10.5 A Vendedora terá o direito de, de tempos em tempos, exigir referências de crédito adequadas 

da Compradora e exigir garantia de pagamento por meio de uma garantia da parte que a 

Vendedora considerar apropriada. 

 

10.6 A Compradora não terá o direito, por qualquer motivo, de deduzir ou compensar quaisquer 

quantias devidas à Compradora pela Vendedora, do pagamento devido à Vendedora. 

 

10.7 Em caso de atraso de pagamento por parte da Compradora, seja nos termos do Contrato ou de 

qualquer outro contrato/pedido celebrado entre a Compradora e a Vendedora ou qualquer 

Afiliada da Vendedora, ou quando a Vendedora tiver razões para acreditar que a Compradora 

não poderá fazer ou não fará o(s) pagamento(s) pertinente(s) quando vencerem, a Vendedora 

terá o direito, sem incorrer em qualquer responsabilidade, seja nos termos do Contrato e/ou da 

lei e/ou de qualquer outra teoria jurídica, de suspender a fabricação, reter e/ou adiar todas as 

entregas nos termos do Contrato e de qualquer outro contrato entre a Vendedora e a 

Compradora até que o valor em atraso tenha sido pago juntamente com quaisquer juros 

acumulados ou a Compradora tenha dado garantias adequadas, satisfatórias à Vendedora, para 

garantir suas obrigações de pagamento. Esta Condição 10.7 e qualquer exercício de tal direito 

de suspensão não prejudica as disposições da Condição 15. 

 

11 RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS 

 

11.1 Salvo disposição em contrário no Contrato, a Vendedora garante, por um prazo de 24 (vinte  e 

quatro) meses a partir da data de entrega ou, no caso de Produtos armazenados a pedido da 

Compradora, da data em que a entrega deveria ter ocorrido se fosse não a solicitação da 

Compradora de armazenamento (“Prazo de Garantia”), que os Produtos fornecidos pela 

Vendedora devem atender em todos os aspectos relevantes às especificações técnicas 

acordadas estabelecidas no Contrato e que não serão afetados por defeitos devido a projeto, 

materiais ou mão de obra defeituosos da Vendedora. Não obstante o acima exposto, a 

Vendedora não será, em hipótese alguma, responsabilizada por defeitos causados por desgaste 

natural; falta de manutenção, uso impróprio (ou seja, uso que não tenha sido aprovado para o 



Produto pertinente nos documentos de vendas ou cotação da Vendedora ou de outra forma 

aprovado pela Vendedora por escrito); instalação imprópria ou inadequada; acidentes 

externos; incompatibilidades com quaisquer equipamentos não fornecidos pela Vendedora; ou 

outras causas fora do controle razoável da Vendedora. Além disso, no caso de itens ou 

acessórios defeituosos não fabricados pela Vendedora, mas fornecidos pela Vendedora, a 

responsabilidade da Vendedora no âmbito desta Condição não será, em nenhuma 

circunstância, superior a qualquer responsabilidade correspondente do fornecedor de tais itens 

ou acessórios para a Vendedora. Os detalhes da responsabilidade do fornecedor devem ser 

disponibilizados à Compradora mediante solicitação. Durante o Prazo de Garantia, a 

Vendedora deverá, a seu exclusivo critério e dentro de um prazo razoável, reparar ou 

substituir quaisquer Produtos que comprovadamente tenham sido afetados por defeitos devido 

ao projeto, materiais ou mão de obra defeituosos da Vendedora. A responsabilidade da 

Vendedora limitar-se-á exclusivamente à reparação dos Produtos defeituosos ou, em caso de 

substituição, ao fornecimento, gratuitamente, de um cabo novo do mesmo comprimento 

daquele com defeito de acordo com os mesmos termos de entrega aplicados ao Produtos 

defeituosos e em nenhum caso incluirá os custos de remoção dos Produtos defeituosos e/ou a 

reinstalação dos novos produtos. Como alternativa à reparação ou substituição dos Produtos 

defeituosos acima, a Vendedora terá o direito, a seu critério absoluto, de reembolsar o preço 

pago pela Compradora pelos Produtos defeituosos. 

 

Caso o Contrato inclua a prestação de Serviços, então, a Vendedora garante que tais Serviços 

serão realizados com habilidade e cuidado razoáveis e em relação a tais Serviços, o Prazo de 

Garantia aplicável a tais Serviços será considerado como 12 (doze) meses após a conclusão de 

tais Serviços. Se for verificado que qualquer um dos Serviços da Vendedora não está em 

conformidade com a garantia estabelecida nesta Condição dentro do Prazo de Garantia, a 

Vendedora deverá executar novamente esses Serviços sem custo adicional. 

 

11.2 A garantia anterior será aplicável, sendo certo que todas as reclamações relativas a Produtos 

defeituosos ou Serviços não conformes devem ser feitas pela Compradora à Vendedora (no 

caso de Produtos defeituosos, com amostras apropriadas e todos os dados pertinentes, em 

quantidades conforme a Vendedora solicite, dos Produtos a respeito dos quais se alega 

estarem defeituosos) em conformidade com as disposições estabelecidas na Condição 8.3 

acima. 

 

11.3 Como resultado de qualquer investigação pela Vendedora que mostre que os defeitos não se 

enquadram na cláusula 11.1 acima, a Vendedora se reserva o direito de faturar a Compradora 

e a Compradora deverá pagar prontamente os custos razoáveis de tal investigação. 

 

11.4 As atividades de reparação ou substituição devem ser realizadas, a critério exclusivo da 

Vendedora, nas instalações da Vendedora ou da Compradora ou no local. Para os trabalhos a 

serem executadas no local, a Compradora será responsável por fornecer, às suas próprias 

custas e despesas, todo o suporte (tanto em termos de pessoal como de ferramentas) exigido 

pela Vendedora. Os custos de remoção dos Produtos defeituosos e/ou a reinstalação dos novos 

produtos serão também por conta exclusiva da Compradora. Os Produtos defeituosos 

substituídos pela Vendedora permanecerão propriedade da Vendedora e a Compradora deverá 

devolvê-los, gratuitamente, à Vendedora. 

 

11.5 A Vendedora garante os Produtos e Serviços apenas na medida estabelecida nesta Condição 

11. As garantias e soluções estabelecidas nesta Condição 11 constituem as únicas garantias da 

Vendedora e os únicos recursos da Compradora em caso de violação de tais garantias pela 



Prysmian. Para evitar dúvidas, fica esclarecido que a garantia estabelecida acima substitui 

todas e quaisquer garantias (sejam escritas, verbais ou implícitas) estabelecidas pela lei 

aplicável, incluindo, entre outras, quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um 

propósito específico ou a ter qualidades específicas. Consequentemente, quaisquer recursos 

disponíveis para a Compradora nos termos da lei aplicável em caso de Produtos ou Serviços 

defeituosos ou falta de qualidades essenciais para o uso pretendido dos Produtos são 

expressamente excluídos, bem como qualquer responsabilidade por parte da Vendedora pela 

indenização de quaisquer danos, sejam diretos e/ou indiretos (como, por exemplo, lucros 

cessantes), sofridos pela Compradora como consequência disso. 

 

11.6 A todos os Produtos reparados / Serviços reexecutados será concedida uma única extensão de 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses adicionais, sendo certo que em nenhum caso a soma dos 

períodos de garantia original e estendido somarão mais de 48 (quarenta e oito) meses, 

contados a partir da entrega do Produto reparado ou da execução do Serviço original. 

 

12 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

12.1 Sem prejuízo das limitações estabelecidas na Condição 11.5 acima, fica também acordado que 

a responsabilidade agregada da Vendedora decorrente do Contrato ou relacionada a ele, 

incluindo, sem limitação, no caso de sua rescisão pela Compradora, seja por violação de 

contrato, ato ilícito (incluindo, sem limitação, negligência), a título de indenização ou de outra 

forma, em nenhum caso excederá 50% do Preço efetivamente pago pela Compradora à 

Vendedora nos termos desse Contrato, na máxima medida possível nos termos da lei. 

 

12.2  O Vendedor não será responsável por (i) danos indiretos, especiais, punitivos, incidentais ou 

consequentes de qualquer tipo (incluídas taxas de cancelamento ou legais), ou (ii) por perdas 

de (ii.i) oportunidade de negócio, (ii.ii) lucro, (ii.iii) uso, (ii.iv) produção, (ii.v) energia, (ii.vi) 

dados, (ii.vii) contratos, (ii.viii) economias previstas, (ii.ix) reputação, (ii.x) vantagens 

financeiras, (ii.xi) incentivos ou subsídios, (ii.xii) tempo de inatividade, ou por (iii) aumentos 

de (iii.i) custos operacionais, (iii.ii) custos de substituição, (iii.iii) custos de financiamento ou 

(iii.iv) custos de capital, sejam tais danos, perdas ou aumentos decorrentes de violação ao 

contrato, culpa ou indenizações devidas a terceiros, ainda que o Vendedor tenha sido 

informado sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos, perdas ou aumentos. 

 

12.3 Nenhuma reclamação poderá ser feita contra a Vendedora no âmbito deste Contrato ou em 

relação a ele (incluindo, sem limitação, qualquer reclamação a respeito de Produtos ou 

Serviços defeituosos) após o fim do Prazo de Garantia. 

 

13 SERVIÇOS 

 

13.1 Caso a Vendedora se comprometa a fornecer qualquer um dos Serviços, a Compradora deverá 

executar, por sua própria conta e risco, todas as atividades e trabalhos necessários para 

permitir que a Vendedora execute os Serviços e deverá fornecerá à Vendedora, gratuitamente, 

instalações, materiais (como energia, água, ferramentas etc.), pessoal e qualquer outro item 

razoavelmente necessário para permitir que a Vendedora execute os Serviços. 

 

13.2 Tendo em conta a prestação dos Serviços, a responsabilidade das partes será a seguinte: 

- a Vendedora será responsável por fornecer instruções corretas ao pessoal da Compradora 

em relação aos procedimentos de colocação e manipulação dos Produtos durante a 

colocação; 



- a Compradora será responsável pela implementação adequada das instruções dadas pelos 

representantes da Vendedora. 

 

De forma condizente, a Vendedora será responsável por qualquer dano e/ou defeito ocorrido 

aos Produtos devido a instruções incorretas fornecidas pelo pessoal da Vendedora ao pessoal 

da Compradora. Nesse caso, aplicam-se as disposições estabelecidas nas Condições 11 e 12.  

 

No entanto, caso qualquer dano e/ou defeito ocorrido nos Produtos seja atribuível a 

negligência ou implementação imprópria e/ou incorreta pelo pessoal da Compradora das 

instruções recebidas dos representantes da Vendedora, a Vendedora não será responsável por 

quaisquer danos sofridos pela Compradora em relação a isso. 

 

 

14 FORÇA MAIOR 

 

14.1 Se a Vendedora for impedida, prejudicada ou atrasada quanto ao cumprimento de qualquer 

uma de suas obrigações nos termos do Contrato por um evento de Força Maior (que afete a 

Vendedora, qualquer uma de suas Afiliadas e/ou qualquer terceiro de sua cadeia de 

fornecimento), então a Vendedora deverá notificar a Compradora por escrito sobre a 

ocorrência de tal evento e as circunstâncias do mesmo imediatamente após a ocorrência de tal 

evento. 

 

14.2 Se a execução do Contrato pela Vendedora for impedida, prejudicada ou atrasada por um 

único período de mais de 120 (cento e vinte) dias ou um período agregado de mais de 180 

(cento e oitenta) dias devido a um ou mais eventos de Força Maior durante a vigência do 

Contrato, a Vendedora terá o direito de (i) rescindir o Contrato apresentando notificação com 

10 (dez) dias de antecedência por escrito à Compradora ou (ii) renegociar o preço, prazos de 

entrega e qualquer outra disposição pertinente do Contrato em vista das circunstâncias do 

momento; em tal caso, se as partes não conseguirem renegociar os termos do Contrato, a 

Vendedora ainda terá o direito de rescindir o Contrato. Caso o Contrato seja rescindido pela 

Vendedora de acordo com esta Condição 14.2, então a Condição 15.2 será aplicada. 

 

15 RESCISÃO 

 

15.1 Sem prejuízo de quaisquer outras soluções disponíveis nos termos da lei aplicável, se ocorrer 

um Inadimplemento, a Vendedora terá o direito de rescindir o Contrato (e/ou qualquer outro 

acordo entre a Vendedora e a Compradora para o fornecimento de produtos e/ou serviços que 

não tenha sido totalmente executado), mediante notificação por escrito à Compradora. 
 

15.2 Após tal rescisão, sem limitar qualquer outro direito ou recurso que a Vendedora possa ter, a 

Vendedora: 

15.2.1 terá o direito de reter qualquer pagamento já efetuado pela Compradora;  e 

15.2.2 deixará de ser responsável pelo fornecimento de quaisquer Produtos ou Serviços à 

Compradora nos termos do Contrato; e 

15.2.3 terá o direito de ser indenizada por todos e quaisquer custos, despesas e perdas 

sofridas como resultado da rescisão (incluindo, sem limitação, custos de proteção dos 

metais e perdas sofridas para desenrolar qualquer posição de metal). 

 

16 ALTERAÇÕES 

 



16.1 A Compradora não terá o direito de fazer qualquer alteração no Pedido sem o consentimento 

por escrito da Vendedora.  

 

16.2 A Vendedora terá o direito de recuperar da Compradora qualquer metal, moeda ou perdas de 

fabricação causadas por uma alteração acordada de um Pedido ou um cancelamento acordado 

de um Pedido. 

 

17 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 A Compradora não poderá ceder o Contrato ou quaisquer direitos ou obrigações dele 

decorrentes, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da Vendedora. A 

Vendedora poderá ceder o Contrato, bem como quaisquer direitos ou obrigações dele 

decorrentes, no todo ou em parte, a qualquer uma de suas Afiliadas ou a qualquer terceiro em 

conexão com a transferência, no todo ou em parte, do negócio ao qual o Contrato se refere. 

Qualquer referida cessão entrará em vigor quando uma notificação por escrito for entregue à 

Compradora. 

 

17.2 Sem prejuízo da generalidade do acima exposto, a Vendedora poderá, sem o consentimento da 

Compradora, ceder todas ou qualquer uma das suas contas a receber decorrentes deste 

Contrato a terceiros. Qualquer cessão das contas a receber da Vendedora não afetará de forma 

alguma suas obrigações ou qualquer direito de compensação ou qualquer outro direito ou 

reivindicação que a Compradora tenha em relação ao cumprimento das obrigações da 

Vendedora nos termos do Contrato. A Vendedora poderá, não obstante quaisquer restrições à 

divulgação, divulgar ao cessionário e outros em conexão com qualquer cessão qualquer 

informação razoavelmente necessária, incluindo uma cópia de qualquer fatura, o nome e 

endereço da Compradora e uma cópia deste contrato, mas excluindo qualquer informação 

técnica ou informações proprietárias. Não obstante qualquer cessão, até que seja notificada em 

contrário pelo cessionário, a Compradora deverá continuar a negociar com a Vendedora em 

todos os aspectos em relação a este Contrato como se essa cessão não tivesse ocorrido. 

 

17.3 A Vendedora poderá subcontratar, no todo ou em parte, o fornecimento de Produtos ou a 

prestação de Serviços nos termos deste instrumento a qualquer terceiro, incluindo, sem 

limitação, qualquer uma de suas Afiliadas. 

 

17.4 Caso a Vendedora não exija o cumprimento de qualquer um de seus direitos nos termos do 

Contrato, isso não operará e não será interpretado de forma a operar como uma renúncia de 

qualquer direito que a Vendedora tenha nos termos do Contrato e/ou da lei. 

 

17.5 A Compradora deverá manter a confidencialidade e não divulgar a terceiros sem o 

consentimento prévio por escrito da Vendedora qualquer informação (seja de natureza 

comercial ou técnica) adquirida da Vendedora em conexão com a sua proposta ou o Contrato, 

incluindo, sem limitação, qualquer informação relativa os preços pelos quais a Vendedora 

vende os Produtos ou fornece os Serviços. 

 

17.6 Se qualquer tribunal ou autoridade competente considerar que qualquer disposição do 

Contrato (ou parte de qualquer disposição) é inválida, ilegal ou inexequível, essa disposição 

ou disposição parcial será, na medida necessária, considerada como excluída, e a validade e a 

exequibilidade das outras disposições do Contrato não serão afetadas. 

 



17.7 Nenhuma alteração ao Contrato será válida a menos que feita por escrito e assinada por um 

representante autorizado da Compradora e da Vendedora. 

 

17.8 Nada no Contrato conferirá a terceiros qualquer benefício ou o direito de fazer cumprir 

qualquer termo do Contrato. 

 

17.9 A Compradora não deverá usar a marca registrada da Vendedora ou qualquer marca de 

propriedade da Vendedora (registrada ou não), o logotipo ou nome da Vendedora ou aparecer 

em qualquer uma de suas campanhas de publicidade, marketing, promoção em loja ou externa 

de produtos e semelhantes, ou insinuar que a Vendedora apoia qualquer publicidade, 

marketing ou promoção dos Produtos da Compradora sem o consentimento prévio por escrito 

da Vendedora. 

 

18 CÓDIGO DE ÉTICA 

 

18.1 A Compradora (a) declara que conhece e aceita o Código de Ética e as Diretrizes de Conduta 

(definidos em conjunto como “Código de Ética”), aprovados pela Vendedora, anexos ao 

presente e que fazem parte integrante destas Condições; e (b) se compromete, com relação à 

execução do Contrato, a cumprir exatamente as disposições do Código de Ética e a garantir o 

cumprimento dessas disposições por todas as pessoas empregadas, por qualquer motivo, pela 

mesma na execução do Contrato. 

 

18.2 As partes concordam que a Vendedora terá o direito de rescindir este Contrato por 

Inadimplemento da Compradora, mediante notificação por escrito à Compradora, caso a 

última (e/ou qualquer das pessoas empregadas, por qualquer motivo, pela mesma na execução 

de Contrato) não cumpra qualquer das disposições do Código de Ética. 

 

19 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – FORO 

 

19.1 O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil (excluindo suas 

disposições de direito internacional privado). Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação 

decorrente ou relacionada ao Contrato, a violação, rescisão ou invalidade do mesmo, estará 

sujeita à jurisdição exclusiva do Foro da Capital do Estado de São Paulo. 


