General Terms and Conditions of Purchase
(Version of March 2018)

1.

Termos Gerais e Condições de Compra
(Versão de Março de 2018)

Scope

1.

Unless otherwise agreed in writing, these
General Terms and Conditions of
Purchase shall apply exclusively to this
and all future purchase orders/contracts
with the contractor (the “Contractor”). We
shall not be bound by conflicting or
additional terms and conditions of the
Contractor, even if we have not expressly
rejected them or have accepted delivery
unconditionally.

2.

Purchase Order/Contract/Offer

2.1

Any oral side agreements relating to the
purchase order/contract must be made in
writing.

2.2

In the event of good cause affecting any
continuing obligation under the contract
or if insolvency proceedings have been
commenced in relation to the Contractor's
assets, and the Contractor has not yet
performed or not yet fully performed the
contract, we shall be entitled to rescind
the contract or, in the case of contracts
with continuing obligations, terminate the
contract without notice.

2.3

Quotes from the Contractor shall be free
of charge; cost estimates will be paid only
in accordance with a written agreement.

3.

Correspondence

Salvo acordo em contrário por escrito,
estes Termos Gerais e Condições de
Compra
deverão
se
aplicar
exclusivamente ao presente e todos os
pedidos/contratos de compra futuros com
o
contratado
(“Contratado”).
Não
ficaremos vinculados por termos e
condições do Contratado conflitantes ou
adicionais, mesmo que não tenhamos
expressamente os rejeitado ou aceito a
entrega incondicionalmente.

2.

Pedidos/Contratos de Compra/Oferta

2.1

Quaisquer acordos colaterais verbais
relacionados
ao
pedido
de
compra/contrato devem ser feitos por
escrito.

2.2

No caso de justa causa que afete
qualquer obrigação contínua nos termos
do contrato ou se o processo de
insolvência foi iniciado em relação aos
ativos do Contratado, e o Contratado
ainda não cumpriu integralmente o
contrato, teremos o direito de rescindir o
contrato ou, no caso de contratos com
obrigações contínuas, rescindir o
contrato sem aviso prévio.

2.3

As cotações do Contratado devem ser
gratuitas. As estimativas de custo serão
pagas apenas em conformidade com um
acordo por escrito.

3.

Correspondência
Em todas as correspondências, o
Contratado deverá indicar o número do
pedido de compra, a data do
pedido/contrato de compra e o nome do
material e/ou número do material que
especificamos.

In all correspondence, the Contractor
shall indicate the purchase order number,
the date of the purchase order/contract
and the material name and/or material
number specified by us.
4.
4.

Escopo

Gerenciamento de Qualidade

Quality Management
The Contractor shall maintain a quality
management system, for example
pursuant to ISO 9001 and/or ISO 14001.
We are entitled to review the Contractor's
system by way of audits subject to
coordination with the Contractor.
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O Contratado deverá manter um sistema
de gerenciamento da qualidade, por
exemplo, de acordo com a ISO 9001 e/ou
ISO 14001. Temos o direito de analisar o
sistema do Contratante por meio de
auditorias sujeita a coordenação com o
Contratante.

5.

Compliance

5.

Compliance

5.1

5.1
We refer to the documents titled “Evonik
Code of Conduct”, “Global Social Policy”
and “Our values for the Environment,
Safety, Health and Quality” which apply to
Evonik Industries AG and its subsidiaries
which are available at https://central-south-

Referimo-nos aos documentos intitulados
"Código de Conduta da Evonik", "Política
Social Global" e "Nossos valores para o
Meio Ambiente, Segurança, Saúde e
Qualidade", que se aplicam a Evonik
Industries AG e suas subsidiárias, que
estão disponíveis em https://central-south-

america.evonik.com/region/central-southamerica/pt/responsibility

america.evonik.com/region/central-southamerica/pt/responsibility

We further refer to the “Evonik Code of
Conduct for Suppliers” which sets out
corresponding standards for our suppliers
and which is also available at https://central-

Referimo-nos ao “Código de Conduta da
Evonik
para
Fornecedores”
que
estabelece normas correspondentes para
nossos fornecedores e que também está
disponível no endereço https://central-south-

south-america.evonik.com/region/central-southamerica/pt/responsibility

america.evonik.com/region/central-southamerica/pt/responsibility

We expect the Contractor to observe the
internationally
recognized
minimum
standards of the UN Global Compact and
the international labour standards of the
International Labour Organization (ILO).

Esperamos que o Contratante respeite as
normas mínimas internacionalmente
reconhecidas da UN Global Compact e as
normas internacionais do trabalho da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT).

5.2

5.2

6.

5.2

O Contratado cumprirá também com
todas as leis anticorrupção aplicáveis à
relação contratual entre o Contratado e
nós. Sem prejuízo de quaisquer outros
direitos ou recursos disponíveis para nós,
qualquer violação da primeira frase desta
Cláusula 5.2 em relação a este contrato é
considerada uma violação do contrato
que nos dá o direito de rescindir o
contrato por justa causa.

6.

Subcontratados

The Contractor shall also comply with all
anti-corruption laws applicable to the
contractual relationship between the
Contractor and us. Without prejudice to
any other rights or remedies available to
us, any breach of the first sentence of this
Section 5.2 in connection with this
contract is deemed to be a breach of
contract which shall entitle us to terminate
the contract for cause.

Subcontractors

A nomeação de subcontratados exige
nosso consentimento prévio por escrito.
O Contratado deverá sujeitar os
subcontratantes às mesmas obrigações
que nos são devidas nos termos deste
instrumento e, além disso, deve garantir
o cumprimento dessas obrigações por
seus subcontratantes.

The appointment of subcontractors
requires our prior written consent. The
Contractor
shall
subject
the
subcontractors to the same obligations as
those owed to us hereunder and
furthermore shall ensure compliance with
such obligations by its subcontractors.

7.

Transport

7.1

The Contractor shall take note of the
shipping address specified in the
purchase
order/contract.
The
transportation/shipping shall comply with
the tariff, transportation and packaging
regulations in respect of the applicable
mode of transport, for example, railway,
road
transportation,
shipping,
air
transportation, etc.

7.2

In addition to the shipping address, the
purchase order information (namely, the
purchase order number, purchase order

7.

Transporte

7.1

O Contratado deverá tomar nota do
endereço de entrega especificado no
pedido/contrato
de
compra.
O
transporte/envio devem respeitar os
regulamentos de tarifas, transporte e
embalagem em relação ao modo
aplicável ao transporte, por exemplo,
ferroviário,
transporte
rodoviário,
transporte marítimo, transporte aéreo,
etc.

7.2

Além do endereço de entrega, as
informações do pedido de compra (ou
seja, o número do pedido de compra,
data da ordem de compra, local de
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date, place of delivery, the name of the
recipient (if applicable) and the material
name and/or material number specified
by us) shall always be included in the
transportation
documentation.
If
subcontractors are appointed, they shall
identify in all correspondence and freight
documents the Contractor as their
customer as well as the abovementioned
purchase order information.

entrega, nome do destinatário (se
aplicável) e o nome do material e/ou
número do material especificado por nós)
deverá sempre ser incluídas na
documentação de transporte.
Se
subcontratados forem nomeados, eles
deverão identificar em todos os
documentos de correspondência e de
frete o Contratante como seu cliente,
bem como as informações da ordem de
compra mencionada acima.

7.3

Load units from 1 ton onwards shall be
labelled with the unit load weight in a
clearly visible and indelible manner.

7.3

As unidades de carga de 1 tonelada ou
mais devem ser rotuladas com o peso da
carga da unidade de forma claramente
visível e indelével.

7.4

The Contractor is entitled to provide
partial delivery/performance only with
our express approval.

7.4

O Contratado tem o direito de fornecer
entrega/desempenho parcial somente
com nossa aprovação expressa.

8.

Information on Hazardous Materials;
Product Information

8.

Informações sobre Materiais
Perigosos; Informações do Produto

8.1

The goods to be delivered shall be
labelled in accordance with the provisions
of the Brazilian law or place of delivery.

8.1

Os bens a serem entregues deverão ser
rotulados em conformidade com a lei
brasileira ou do local da entrega.

8.2

The Contractor shall, prior to delivery and
in a timely manner, provide us with all
necessary product information especially
those with respect to product composition
and shelf life/service life, for example,
safety data sheets, processing advice,
labelling
regulations,
assembly
instructions,
workers'
protection
measures,
etc.,
including
any
amendments of the foregoing.

8.2

O Contratado deverá, antes da entrega e
em tempo hábil, nos fornecer todas as
informações necessárias sobre o
produto, especialmente aquelas com
relação à composição do produto e prazo
de validade, por exemplo, fichas de
dados
de
segurança,
aviso
de
processamento,
regulamentos
de
rotulagem, instruções de montagem,
medidas de proteção aos trabalhadores,
etc., incluindo as eventuais alterações
dos anteriores.

8.3

The Contractor shall ensure that the
goods to be delivered shall not contain
any gold, tin, tantalum, tungsten or
combinations of the abovementioned
materials originating from the Democratic
Republic of Congo or its neighbouring
states. The Contractor shall, upon our
request, provide us with information on
the origin of the abovementioned
materials and/or combinations of the
same.

8.3

O Contratado deverá garantir que as
mercadorias a serem entregues não
devem conter ouro, estanho, tântalo,
tungstênio ou combinações dos materiais
acima mencionados originários da
República Democrática do Congo ou de
seus países vizinhos. O Contratante
deverá, mediante nosso pedido, nos
fornecer informações sobre a origem dos
materiais mencionados acima e/ou
combinações do mesmo.

8.4
8.4

The Contractor shall provide us with a
notification of the preferential or nonpreferential origin of the goods to be
delivered (EU Regulation no. 2015/2447)
within a period of fourteen (14) days as of
our request for the same, using the form
provided by us. Furthermore, the
Contractor shall notify us immediately in
wrinting of any changes to the nonpreferential origin of the goods. For goods
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O Contratado deverá fornecer uma
notificação da origem preferencial ou não
preferencial dos bens a serem entregues
(Regulamento de Execução (UE) N.º
2015/2447) dentro de um período de
catorze (14) dias a partir de nosso pedido
para o mesmo, usando o formulário
fornecido por nós. Além disso, o
Contratado
deverá
notificar-nos
imediatamente sobre a alteração de
qualquer origem não preferencial das
mercadorias. Para as mercadorias que

which can receive a preferential treatment
in the importing country or for wchich
proof of origin is required in the importing
country owing to different local import
regulations, the Contractor shall enclose
the relevant proof of origin. (e.g Form A,
EUR 1, Declaration of Origin on the
Invoice) with the delivery in question.

9.

Delay

9.1

The date of delivery/performance
specified by us in the purchase
order/contract is binding. The Contractor
shall inform us without undue delay and in
writing in the event it appears that it may
not be able to perform its obligations
within the agreed time period. In the event
of delay, we shall be entitled to our
statutory rights.

9.2

The Contractor may claim in its defense
that documents or information required
from us have not been provided only if it
has not received such documents or
information within a reasonable period
despite having sent us a reminder in this
regard.

9.3

We may claim any agreed and forfeited
contractual penalty at any time up to the
time the final payment is due without
having to expressly reserve this right
pursuant to current Brazilian civil
legislation.

10.

Performance Certificates and
Acceptance

podem receber tratamento preferencial no
país importador ou para as quais é exigida
uma prova de origem no país importador,
em virtude de diversos regulamentos
locais de importação, o Contratado deverá
anexar a prova de origem pertinente. (por
exemplo, formulário A, EUR 1, declaração
de origem na fatura) com a entrega em
questão.
9.

Atraso

9.1

A
data
de
entrega/desempenho
especificado por nós no pedido/contrato
de compra é vinculativa. O Contratado
deverá nos informar sem demora e por
escrito caso denote-se que ele pode não
será capaz de cumprir suas obrigações
dentro do prazo acordado. Em caso de
atraso, faremos jus aos nossos direitos
legais.

9.2

O Contratado poderá reivindicar em sua
defesa que os documentos ou
informações necessários por nós não
foram fornecidos, apenas se esses
documentos ou informações não forem
recebidos em um prazo razoável, apesar
de ter-nos enviado um lembrete nesse
sentido.

9.3

Poderemos
reivindicar
qualquer
penalidade contratual acordada e
cometida a qualquer momento até no
momento em que o pagamento final seja
devido,
sem
ter
que
reservar
expressamente esse direito nos termos
da legislação brasileira civil vigente

10.

Certificados de Desempenho e
Aceitação
Quaisquer certificados de desempenho a
ser fornecidos nos termos do contrato,
bem como a aceitação dos bens ou
serviços deverão ser gratuitos e
registrados por escrito por ambas as
partes.

Any performance certificates to be
provided for under the contract as well as
the acceptance of the goods or services
shall be free of charge and recorded by
both parties in writing.
11.
11.

Peso / Volume

Weight / Volume
Without prejudice to any claim that we
may have, in the event of any discrepancy
in the weight of the goods, the weight
established by us upon the inspection of
incoming goods shall prevail unless the
Contractor proves that the weight
determined by him at the time of passing
of the risk in the goods was measured
correctly in accordance with a generally
accepted method of determination. This
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Sem prejuízo a qualquer reivindicação
que possamos ter, no caso de qualquer
discrepância no peso das mercadorias, o
peso verificado por nós durante a
inspeção de mercadorias recebidas
deverá prevalecer a menos que o
Contratado
prove
que
o
peso
determinado por ele no momento da
avaliação do risco das mercadorias foi
medido corretamente, de acordo com um
método geralmente aceito para a

clause applies as well to the
determination of the volume of the goods.

determinação. Esta clausula aplica-se
também para a determinação do volume
dos bens.
12.

12.

12.1 Invoices shall comply with the applicable
statutory requirements. The invoice shall
include the purchase order number.
Statutory sales tax shall be shown
separately on the invoice. Invoices shall
be sent separately to the invoice address
stated on the purchase order/contract.

12.2 The payment period shall commence
upon the later of (i) delivery of the goods
at their destination (as set out in the
shipping address) or the acceptance of
the work or service; and (ii) receipt of
invoice at the invoice address stated in
the purchase order/contract. Payment
shall not constitute acceptance of goods
or services.

12.1 As faturas devem cumprir com os
requisitos legais aplicáveis. A fatura deve
incluir o número do pedido de compra. O
imposto sobre vendas deve ser
demonstrado separadamente na fatura.
As faturas deverão ser enviadas
separadamente para o endereço da
fatura indicado no pedido/contrato de
compra.
12.2 O prazo de pagamento terá início quando
o último dos itens abaixo for realizado: (i)
entrega das mercadorias ao seu destino
(conforme definido no endereço de
entrega) ou a aceitação do trabalho ou
serviço; e (ii) o recebimento da fatura no
endereço de fatura indicado no
pedido/contrato
de
compra.
O
pagamento não constituirá aceitação dos
produtos ou serviços.
13.

13.

Notificação de Defeitos

Notification of Defects
Realizaremos uma inspeção da entrada
de mercadorias apenas com o propósito
de identificar danos externos óbvios
(transporte) e os desvios externos óbvios
em relação à identidade e quantidade.
Enviaremos uma notificação de tais
defeitos sem atraso, após a entrega ter
sido realizada. Em todos os outros casos,
enviaremos uma notificação de defeitos
assim que identificados durante nosso
curso normal dos negócios.

We will perform an inspection of the
incoming goods only for the purpose of
identifying
obvious
external
(transportation) damage and obvious
external deviations in terms of identity and
quantity. We will send notification of such
defects without undue delay after delivery
has been made. In all other cases, we will
send notification of defects as soon as
these have been identified during our
normal course of business.
14.
14.

Faturas e Pagamentos

Invoices and Payment

Claims for Defects, Liability of
Contractor, Statute of Limitations

Reclamações por defeitos,
Responsabilidade do Contratante,
Estatuto de Limitações

14.1 The Contractor warrants that the goods
delivered and the services provided
comply with the individually guaranteed
characteristics and the contractually
agreed quality are suitable for the
contractually required use, that its value
or fitness for the contractually required
purpose is not adversely affected, that it
is state of the art as well as that it
complies with the current statutory and
regulatory rules and regulations.

14.1 O Contratado garante que os bens
entregues e os serviços prestados estão
em conformidade com as características
garantidas individualmente e a qualidade
contratualmente
acordada
são
adequados
para
a
utilização
contratualmente obrigatória, que seu
valor ou adequação para o propósito
contratualmente exigido não seja
prejudicado, que é de última geração,
bem como está em conformidade com as
regras
legais
e
regulatórias
e
regulamentos em vigor.

14.2 If the delivery of the goods/performance
of the service does not comply with
Section 14.1 or is defective in any other
way, we may at our option demand, in
addition to any of our statutory rights, the
prompt and free of charge replacement of

14.2 Se a entrega das mercadorias/realização
do serviço não estiver em conformidade
com a Cláusula 14.1 ou estiver com
defeito de qualquer outra forma,
poderemos, de acordo com a nossa
demanda, além de qualquer um dos
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defective goods or rectification of the
defects. In such case, the Contractor shall
also compensate us for all costs and
expenses incurred directly or indirectly by
us in connection with the replacement or
rectification. In urgent cases, or if the
Contractor is in default of his
replacement/rectification obligations, we
are entitled to promptly remedy the defect
ourselves or through a third party at the
Contractor's expense. If the Contractor
has given a guarantee for the quality or
durability
of
the
delivery/service,
notwithstanding the above, we may also
assert our rights under the guarantee.

14.3 The Contractor shall be liable for legal
defects in accordance with statutory
regulations; in particular, it shall ensure
that
the
delivery
of
the
goods/performance of the services or its
contractually agreed use does not
infringe third-party patents or other
intellectual property rights in the agreed
country of delivery/performance. If a
claim is asserted against us as a result of
such infringement, the Contractor shall,
at our first written request, release us and
hold us harmless from all claims
(including all legal costs) that we incur as
a result of or in connection with such
third-party claims.

14.4 In all other respects, the Contractor's
liability shall be determined by the
statutory provisions. Upon our first
request, the Contractor shall release us
and hold us harmless from third-party
claims for compensation if the defect
causing the liability claim is caused by
and is the responsibility of the Contractor
or its suppliers.

14.5 Notwithstanding
any
Contractor's
intellectual property rights, we or third
parties commissioned by us shall have
the right to service and repair the
delivered goods.

14.6 The statutory and/or contractually agreed
claims and rights relating to defects and
defects in title will become statute-barred
in accordance with statutory regulations.

14.7 Apart from the suspension of limitation
period provided for by law, the limitation
period for claims and rights relating to
defects shall also be suspended during

nossos direitos legais, prontificar de
forma gratuita a substituição das
mercadorias que apresentam defeito(s)
ou retificar os defeitos. Nesse caso, o
Contratado
também
deverá
nos
compensar por todos os custos e
despesas
incorridos
direta
ou
indiretamente por nós em relação à
substituição ou a retificação. Em casos de
urgência, ou se o Contratado estiver em
inadimplemento de suas obrigações de
substituição/retificação, temos o direito
de sanar prontamente o defeito nós
mesmos ou através de terceiros, a custas
do Contratado. Se o Contratado tiver
fornecido uma garantia para a qualidade
ou durabilidade da entrega/serviço, não
obstante o acima, também poderemos
fazer valer os nossos direitos de acordo
com a garantia.
14.3 O Contratado será responsável por
defeitos legais, em conformidade com os
regulamentos legais; especialmente,
deve garantir que a entrega da
mercadoria/execução dos serviços ou a
sua utilização contratualmente acordada
não viola patentes de terceiros ou outros
direitos de propriedade intelectual no
país acordado para a entrega/execução.
Se uma reclamação for feita contra nós,
em razão de tal violação, o Contratado
deverá, no nosso primeiro pedido escrito,
nos liberar e isentar de todas as
reclamações (incluindo todos os custos
legais) que incorremos em razão de ou
no âmbito de tais reclamações de
terceiros.
14.4 Em todos os outros aspectos, a
responsabilidade do Contratado deverá
ser determinada pelas disposições
legais. Após nossa primeira solicitação, o
Contratado deve nos liberar e isentar de
reivindicações
de
terceiros
para
compensação se o defeito que causar a
reivindicação de responsabilidade for
causado pelo e for de responsabilidade
do Contratante ou seus fornecedores.
14.5 Não obstante quaisquer direitos de
propriedade intelectual de qualquer
Contratado,
nós
ou
terceiros
comissionados por nós devemos ter o
direito ao serviço e reparo dos bens
entregues.
14.6 As
reivindicações
contratualmente
estabelecidas e/ou direitos legais
relativos a defeitos no título se tornarão
prescritos, em conformidade com os
regulamentos legais.
14.7 Além da suspensão do prazo de
prescrição previsto por lei, o prazo de
prescrição para as reivindicações e
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the period of time from the notification of
a defect until the said defect has been
remedied. The period of limitation will
begin anew for deliveries of goods or
performances of services that are
redelivered/re-performed in full or in part
and for deliveries and performances that
have been replaced or rectified.

direitos relacionados a defeitos também
deverão ser suspensos durante o período
desde a notificação de um defeito até que
o referido defeito tenha sido solucionado.
O prazo de prescrição começará
novamente para a entrega de bens ou
execução de serviços que forem
novamente
executados/realizados,
integral ou parcialmente e para as
entregas e realizações que forem
substituídas ou retificadas.
15.

15.

Seguro

Insurance

15.1 The Contractor shall maintain liability
insurance on terms customary to the
industry but in any event with a minimum
coverage of €2 million per occurrence for
the duration of the contract, including the
guarantee and warranty period. The
Contractor shall provide documentation of
its insurance coverage upon request;
lower levels of coverage may be agreed
with us on a case by case basis.

15.1 O Contratante deverá manter um seguro
de responsabilidade civil, em condições
habituais para a indústria, mas em
qualquer caso, com cobertura mínima de
2 milhões de euros por ocorrência pela
duração do contrato, incluindo o período
de garantia. O Contratante deverá
apresentar documentação de sua
cobertura
de
seguro,
mediante
solicitação; níveis mais baixos de
cobertura podem ser acordados conosco
caso a caso.

15.2 We
shall
maintain
transportation
insurance for all shipments directly
delivered to us (for examples, deliveries
under sales contracts, contracts for work
and materials, maintenance contracts
and customised products, but excluding
the delivery of materials for use by the
Contractor on our site). We waive
insurance
coverage
for
damages
pursuant to current legislation. Any
premiums for such indemnity insurance or
other self-insurance will be borne by the
Contractor.

15.2 Devemos manter um seguro de
transporte para todas as remessas
entregues diretamente para nós (por
exemplo, entregas sobre os contratos de
venda, contratos de trabalho e materiais,
contratos de manutenção e produtos
personalizados, exceto a entrega de
materiais para uso pelo Contratante em
nosso estabelecimento). Renunciaremos
a cobertura de seguro para danos de
acordo com a legislação vigente. Os
prêmios
para
tal
seguro
de
responsabilidade civil ou outro seguro
voluntário
serão
assumidos
pelo
Contratante.

16.

16.

Information
All information, including drawings and
other materials which we require for
assembling, operating, servicing, or
repairing the goods or services delivered
to us, shall be provided to us by the
Contractor in a timely manner, without us
having to request for it and without
charge. Our rights under current Brazilian
civil legislation remain unaffected.

17.

Informações
Todas
as
informações,
incluindo
desenhos e outros materiais que
necessitamos
para
a
montagem,
operação, manutenção ou reparação dos
bens ou serviços entregues a nós,
deverão ser fornecidas pelo contratante
em tempo hábil, sem a necessidade de
solicitação e sem quaisquer encargos. Os
nossos direitos ao abrigo da legislação
civil brasileira vigente permanecem
inalterados.

Entering the Plant/Site
17.
When entering our plant site/construction
site, the instructions of our personnel shall
be complied with. Further, the Contractor
shall familiarize itself and comply with the
respective site regulations (for example,
safety regulations).
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Entrada à Planta/Unidade
Ao entrar no local de nossa planta/local
de construção, as instruções de nosso
pessoal devem ser respeitadas. Além
disso, o Contratante deve se familiarizar
e cumprir com os regulamentos

respectivos da unidade (por exemplo,
regulamentos de segurança).
18.

Liability

18.

Regardless of the legal basis, we, our
legal representatives, and our employees
will be liable only for gross negligence,
intent, or breach of a fundamental
obligation essential for the fulfilment of the
purpose of the contract. In the event of
slightly negligent breaches of such
fundamental obligations, our liability shall
be limited to compensation for direct
damage that is typical for such a contract.
This will not apply if we are mandatorily
liable for injury to life, limb, damage to
personal property pursuant to the
Brazilian legislation or for other reasons.

19.

Waste Disposal

Independentemente da base jurídica,
nós, nossos representantes legais, e
nossos
funcionários
seremos
responsáveis
apenas
por
grande
negligência, intenção, ou violação de
uma obrigação fundamental essencial
para o cumprimento do propósito do
contrato. No caso de pequenas violações
negligentes
de
tais
obrigações
fundamentais, a nossa responsabilidade
será limitada à reparação dos danos
diretos, típicos de tal contrato. Isso não se
aplicará se formos obrigatoriamente
responsáveis por danos à vida, a
integridade física, danos à propriedade
pessoal de acordo com a legislação
brasileira ou por outras razões.
19.

To the extent that the Contractor's
delivery of goods/performance of services
generates waste as defined under
applicable waste management laws, it
shall recycle or remove such waste,
subject to any written agreement to the
contrary, at its own expense and in
accordance
with
such
waste
management laws. Title to, risk in, and the
responsibility for the waste under the
waste management laws shall pass to the
Contractor upon the generation of waste.

20.

Responsabilidade

Eliminação de Resíduos
Na medida em que a entrega de bens ou
execução de serviços pelo Contratado
gerarem resíduos, tal como definido sob
as leis de gestão de resíduos aplicáveis,
o Contratado deverá reciclar ou remover
tais resíduos, sujeito a qualquer acordo
escrito em contrário, a seus custos e em
conformidade com tais leis de gestão de
resíduos. A titularidade, risco e a
responsabilidade pelo resíduo de acordo
com as leis de gestão de resíduos
deverão ser transferidos para o
Contratado em relação à geração de
resíduos.

Confidentiality and Data Protection
20.
The Contractor undertakes to keep
confidential any information, knowledge
and materials, for example, technical and
other data, personal data, measured
values, techniques, business experience,
business secrets, know-how, drawings
and other documentation (hereinafter
known as "INFORMATION") received
from us or disclosed in any other way by
us or another company of our group, not
to disclose such INFORMATION to third
parties and use it for the purpose of
executing the respective purchase
order/contract only. The Contractor
undertakes to return all INFORMATION
delivered to him in a tangible form such as
documents, samples, specimens, or the
like without undue delay upon our request
and without retaining any copies or notes.
Further, it shall delete its own notes,
compilations and evaluations containing
INFORMATION without undue delay
upon our request and shall confirm this to
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Confidencialidade e Proteção dos
Dados
O Contratado compromete-se a manter
sigilo das informações, conhecimentos e
materiais, por exemplo, dados técnicos e
outros dados, dados pessoais, valores
medidos, técnicas, experiência em
negócios, segredos comerciais, knowhow, desenhos e outras documentações
(doravante
denominada
"INFORMAÇÕES") recebidas de nós ou
divulgadas de qualquer outro modo por
nós ou outra empresa do nosso grupo, a
não divulgar tais INFORMAÇÕES a
terceiros e usá-las com a finalidade de
executar
apenas
o
respectivo
pedido/contrato de compra. O contratante
compromete-se a devolver todas as
INFORMAÇÕES entregues a ele de uma
forma tangível, tais como documentos,
amostras, espécimes, ou semelhantes,
sem demora injustificada mediante nosso
pedido e sem reter quaisquer cópias ou
notas. Além disso, deverá eliminar suas

us in writing. We retain ownership and
copyright to all INFORMATION.

próprias notas, compilações e avaliações
que contenham INFORMAÇÕES sem
demora injustificada mediante nosso
pedido e deverá confirmar a ação para
nós por escrito. Manteremos a
propriedade e os direitos autorais a todas
as INFORMAÇÕES.

The Contractor shall comply with all
applicable data protection laws and
regulations. The Contractor shall inform
its employees of the applicable data
protection laws and policies and impose
confidentiality obligations on them. At our
request, the Contractor shall provide us
with the relevant statements of
compliance.

21.

Planning documents
Any drawings or drafts etc. prepared by
the Contractor pursuant to our requests
shall become our property without us
being additionally charged for it,
regardless of whether they remain in the
possession of the Contractor. Any
statements made by the Contractor to the
contrary or otherwise not in compliance
with the aforesaid, for example, printed on
the documents handed over to us, shall
not be binding.

22.

22.

Materiais de Publicidade
O Contratado pode se referir à relação
comercial existente entre nós em suas
informações e materiais de publicidade
apenas com o nosso consentimento
prévio por escrito.

23.

Proibição de Cessão
As Cessões pelo Contratado, exceto se
acordado de maneira diversa, são
proibidas; quaisquer exceções entrarão
em vigor somente mediante o nosso
prévio consentimento por escrito.

Trade Terms
Insofar as any trade terms have been
agreed pursuant to the International
Commercial Terms (INCOTERMS), they
shall be interpreted and apply in
accordance with INCOTERMS 2010.

Documentos de Planejamento
Quaisquer desenhos ou esboços, etc.
preparados pelo Contratado de acordo
com a nossa solicitação deverão se
tornar nossa propriedade sem que
sejamos cobrados adicionalmente por
ela, independentemente permanecerem
ou não em posse do Contratado.
Quaisquer declarações feitas pelo
Contratado em contrário ou de outro
modo em não conformidade com o acima
exposto, por exemplo, impressos nos
documentos entregues a nós, não deve
ser vinculativa.

Prohibition of Assignment
Assignments by the Contractor, except
when otherwise agreed, are prohibited;
any exceptions will become effective only
upon our prior written consent.

24.

21.

Advertising Materials
The Contractor may refer to the business
relationship existing between us in his
informational and advertising materials
only with our express prior written
consent.

23.

O Contratante deverá cumprir todas as
leis e regulamentos aplicáveis de
proteção de dados. O Contratante deverá
informar seus funcionários das leis e
políticas aplicáveis de proteção de dados
e impor obrigações de confidencialidade
sobre elas. Mediante nosso pedido, o
Contratante devera nos fornecer as
declarações
pertinentes
de
conformidade.

24.
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Termos Comerciais
Na medida em que quaisquer termos
comerciais tenham sido acordados em
conformidade
com
os
Termos
Internacionais
de
Comércio
International
Commercial
Terms
(Incoterms), eles devem ser interpretados
e aplicados em conformidade com o
INCOTERMS 2010.

25. Place of Jurisdiction and Applicable
Law
25.1

25.

Any disputes arising under this General
Terms shall
be finally settled by the
competent Court of São Paulo/SP.

25.2 The contract and the legal relationship
between the Contractor and us shall be
governed by the substantive laws of the
Federative Republic of Brazil. The United
Nations Convention on Contracts and the
International Sale of Goods (CISG) of
April 11, 1980 shall not apply.

25.1

Jurisdição e Lei Aplicável

Quaisquer disputas decorrentes das
presentes Condições Gerais serão
resolvidas pelo Poder Judiciário de São
Paulo/SP.

25.2 O contrato e a relação jurídica entre o
Contratante e nós será regido pelas leis
da República Federativa do Brasil. A
Convenção das Nações Unidas sobre
Contratos e Venda Internacional de
Mercadorias (CISG) de 11 de abril de
1980 não deverá se aplicar.
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