TERMS AND CONDITIONS OF SALE (Brazil - Portuguese)
TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA (Brasil - Português)
1.

GENERAL. These terms and conditions (the "Terms") shall exclusively
govern the sale and purchase of all products and/or services (“Goods”) sold
or provided by companies which are part of the A. Schulman group of
companies (“Seller”) and supersede and replace any other terms or conditions
stipulated or referred to by a buyer of Goods (“Buyer”) in any document.
Buyer agrees that the issuance of orders by Buyer shall act as full acceptance
of the Terms. Buyer and Seller may also be referred to individually as a
“party” and collectively as the “parties.”

1.

2.

OFFERS AND ORDERING. All offers and quotes from Seller are nonbinding until Seller’s final order confirmation. Buyer may not cancel an order
unless written notice of cancellation is received by the Seller prior to its
acceptance of the respective order. Seller may at its sole discretion authorize
cancellations after the order acceptance subject to a late cancellation fee of
5% of the total order value, without prejudice to the provisions of Section
11.2.

2.

3. DELIVERIES, RISK.
3.
3.1 Unless otherwise agreed in writing all Goods shall be delivered by FOB 3.1
(“Free on Board”) freight at Seller's production facility or warehouse and the
risk with regard to the Goods shall pass to the Buyer as defined in the
INCOTERMS 2010 or any other agreed delivery terms applicable on the date
of the order confirmation.
3.2 Buyer hereby agrees that the quantity and quality of Goods as recorded on the 3.2
shipping/delivery documents is conclusive evidence of the quantity received
by Buyer on delivery unless Buyer can provide conclusive evidence proving
the contrary within the term required under section 8. Seller is entitled to
make partial deliveries, unless the parties expressly agree otherwise.
3.3 Any dates specified by Seller for delivery of the Goods are an estimate and 3.3
time for delivery shall not be of the essence unless otherwise agreed in writing
and Seller shall, to the extent permitted by law, not be liable for any delay in
delivery. If Seller and Buyer have agreed in writing that time is of the essence,
Buyer shall be entitled to cancel the order or claim as sole remedy a
compensation for damages in the amount of a maximum of 0.5 % of the
invoice value for every full week of default. In all events, Seller's liability
with respect to untimely delivery shall not exceed 5 % of the invoice value of
the deliveries concerned.
3.4 Parties agree that Seller may deliver to Buyer a quantity of Goods of up to 3.4
10% more or less than the quantity ordered. In such event, Buyer shall not be
entitled to make a claim or reject the Goods or any portion of the Goods by
reason of the surplus or shortfall and Buyer shall, subject to providing timely
notice required under section 8, pay or be credited (as the case may be) for
such Goods at the agreed price based on the actually delivered quantity.

3.5 If Seller is responsible for shipping the Goods this does not impose upon 3.5
Seller the duty to make delivery through a particular route or specific carrier
if this could jeopardize proper delivery of the Goods, in which case Seller has
the option of selecting the particular route, and/or carrier for shipment of the
Goods to Buyer. If delivering the Goods at the shipping address agreed by the
parties could jeopardize proper deliver of the Goods, Buyer agrees to inform
to Seller a new shipping address within the time provided by Seller.

4.

NON-ANALYSIS. Buyer agrees that it shall not, without Seller’s prior 4.
written consent, take any steps to analyze, or have a third party analyze,
reverse engineer, translate or decompile any Goods, samples or material
provided by Seller, including, and without limitation, the formulation of any
compound, additive, masterbatch or concentrate.

5.

TITLE TO THE GOODS. Title to the Products shall pass from Seller to 5.
Buyer in accordance with delivery terms agreed between Buyer and Seller.

6.

PRICE AND TAXES. All prices include standard packaging and are FOB 6.
(“Free on Board”) unless otherwise agreed and exclusive of VAT, sales, use
and excise taxes, and any other similar charges, duties, costs and taxes. Buyer
shall be responsible for all such charges, duties, costs and taxes.

7. PAYMENTS.
7.
7.1 Unless otherwise agreed, all invoices are payable in the currency stated on 7.1
the invoice within thirty (30) days after the date of invoice to the account
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GERAL. Estes termos e condições (os “Termos”) devem reger
exclusivamente esta venda e compra de todos os produtos e/ou serviços
(“Bens”) vendidos ou prestados por empresas que são parte do grupo A.
Schulman (“Vendedor”) e suplantam e substituem quaisquer outros termos e
condições estipulados por um Comprador de Bens (“Comprador”) em
qualquer documento. O Comprador concorda que a emissão de pedidos pelo
Comprador deve servir como plena aceitação dos Termos. Comprador e
Vendedor podem também ser referidos individualmente como “Parte” e
coletivamente como “Partes”.
OFERTAS E PEDIDOS. Todas as ofertas e orçamentos apresentados pelo
Vendedor não são vinculativas até a aceitação final do pedido, pelo
Vendedor. O Comprador não pode cancelar um pedido a não ser que o aviso
de cancelamento seja recebido pelo Vendedor antes da aceitação do
respectivo pedido. O Vendedor pode, a seu exclusivo critério, autorizar
cancelamentos após a aceitação do pedido, sujeitos a uma taxa de
cancelamento tardio de 5% do valor total do pedido, sem prejuízo da
disposição contida no item 11.2 abaixo.
ENTREGAS, RISCO.
Salvo acordo em contrário, por escrito, todas os produtos serão entregues
utilizando o frete FOB (“Free on Board”) na unidade de produção ou
armazém do Vendedor, e o risco no que diz respeito aos Bens passará ao
Comprador conforme definido nos INCOTERMS 2010 ou quaisquer outros
termos de entrega acordados em vigor na data da confirmação do pedido.
O Comprador concorda que a quantidade e qualidade dos Bens conforme
registrado nos documentos de envio/entrega é prova conclusiva da
quantidade recebida pelo Comprador no momento da entrega a menos que o
Comprador possa fornecer provas conclusivas do contrário no prazo disposto
no item “8” abaixo. O Vendedor tem o direito de fazer entregas parciais, a
menos que as partes concordam expressamente o contrário.
Quaisquer datas especificadas pelo Vendedor para entrega dos produtos são
estimadas e o prazo para a entrega não será de extrema importância a não ser
que acordado em contrário por escrito e o Vendedor deve, na medida do
permitido por lei, não ser responsabilizado por qualquer atraso na entrega. Se
o Vendedor e o Comprador tiverem acordado por escrito que o prazo é de
extrema importância, o Comprador terá o direito de cancelar a encomenda ou
reivindicar como único recurso uma compensação por danos num valor
máximo de 0,5% do valor da fatura para cada semana completa de atraso. Em
todos os casos, a responsabilidade do Vendedor no que diz respeito à entrega
atrasada não deve exceder 5% do valor da fatura das entregas em causa.
As partes concordam que o Vendedor pode entregar ao Comprador uma
quantidade de produtos até 10% superior ou inferior à quantidade
encomendada. Nesse caso, o Comprador não terá o direito de fazer uma
reclamação ou rejeitar os Bens ou qualquer parte dos Bens em razão do
excedente ou déficit e o Comprador, sujeito à prestação de notificação em
tempo hábil, exigida no artigo 8, pagar ou ser creditado (conforme o caso)
por esses produtos no preço acordado com base na quantidade efetivamente
entregue.
Se o Vendedor for responsável pelo envio dos Bens, isso não impõe ao
Vendedor o dever de fazer a entrega por meio de determinada rota ou
determinado transportador se isso puder comprometer a entrega apropriada
dos produtos; caso em que o Vendedor terá a opção de selecionar a rota em
particular e o transportador que entender apropriado. Caso o Vendedor
entenda não ser possível entregar os produtos ao endereço de entrega ou
portador acordado, deverá o Comprador, no prazo solicitado pelo Vendedor,
de forma a não comprometer a entrega do produto, fornecer ao Vendedor um
endereço de entrega diferente para o envio dos produtos ao Comprador.
NÃO ANÁLISE. O Comprador concorda que não deverá, sem o prévio
consentimento por escrito do Vendedor, tomar medidas para analisar, ou
contratar um terceiro para analisar, fazer engenharia reversa, traduzir ou
decompor quaisquer Bens, amostras ou materiais fornecidos pelo Vendedor,
inclusive, mas não limitado à formulação de qualquer composto, o aditivo, o
masterbatch ou concentrado.
TITULARIDADE DOS BENS. A titularidade dos Produtos passará do
Vendedor ao Comprador, de acordo com prazos de entrega acordados entre
as partes.
PREÇO E IMPOSTOS. Todos os preços incluem embalagem padrão e
estão no padrão FOB (“Free on Board”), a não ser que seja de outra forma
acordado, não estando incluído VAT, tributos sobre vendas, uso e consumo,
e quaisquer outros custos similares, obrigações, custos e impostos. O
Comprador será responsável por todas as taxas, direitos, custos e impostos.
PAGAMENTOS.
A não ser que acordado de outra forma todas as notas serão pagas na moeda
definida na nota, dentro de trinta (30) depois da data da nota, na conta

indicated on the invoice. If the price is agreed in foreign currency, Buyer shall
pay the equivalent value in local currency (R$), according to exchange rate
released by Central Bank of Brazil –SISBACEN, transaction PTAX 800, in
the day before the due date.

7.2 Buyer shall not withhold payment of any amounts due and payable by reason 7.2
of any set-off of any claim or dispute with Seller, whether relating to Seller's
breach or otherwise. The Parties hereby agree to exclude the application of
article 476 of Brazilian Civil Code.
7.3 If Seller, acting reasonably, determines that the financial position of Buyer 7.3
has become impaired or otherwise unsatisfactory to Seller, Seller may require
advance payment or the posting of security by Buyer, and Seller may
withhold shipments until Buyer makes such payments or posts such security.

7.4 Buyer shall pay interest without prior written notice or demand on all late 7.4
payments at the lesser of the rate of 1,0 % per month or the highest rate
permissible under applicable law, calculated daily and compounded yearly to
be calculated on the amount due indexing INPC (IBGE).
7.5 In the event Buyer is in default of any payments whatsoever due to Seller, 7.5
Seller shall be entitled to: (i) hold the shipment of any Goods ordered by
Buyer until Buyer makes such payments; and/or (ii) require from Buyer
immediate payment of any additional Goods ordered by Buyer prior to their
shipment and /or (iii) rescind the sale agreement; and/or (iv) charge storage
fees or inventory transport.
7.6 In addition to all other remedies available Buyer shall reimburse Seller for all 7.6
reasonable costs incurred in collecting any overdue debt, including, without
limitation, reasonable attorneys' fees, which shall be fixed at 10% (ten
percent) in case of extrajudicial collection and at 20% (twenty percent) in case
of judicial collection, legal and non-legal costs.
8.

INSPECTION AND REJECTION OF NONCONFORMING GOODS. 8.
Buyer shall inspect the Goods immediately upon delivery and shall, latest
within thirty (30) days from the date of delivery in respect of any defect,
default or shortage which would be apparent from a reasonable inspection on
delivery, or thirty (30) days from the date on which any hidden defect was or
ought to have been apparent, provided it is discovered within the maximum
term under Brazilian law of one hundred eighty days from the date of
delivery, give written notice to Seller of any claim with respect to the Goods.
Failure of Buyer to give such written notice within such thirty (30) days
period shall constitute an irrevocable acceptance of the Goods by Buyer.
Upon making any such claim Buyer shall not further use the Goods and shall
retain the Goods for inspection by Seller or its representative.

9. LIMITED WARRANTY.
9.
9.1 Seller warrants to Buyer good and free title to the Goods and that the Goods 9.1
supplied will conform to the agreed written or published specifications at the
time Goods are shipped.
9.2 Buyer undertakes to use the Goods in compliance with the technical 9.2
specifications provided by the Seller ("Specifications"). Seller shall not be
liable for any damages caused to Buyer and / or third parties in the event that
Buyer uses the Goods out of those Specifications, has improperly dispatched
or transported them, subjected them to misuse, negligence or malpractice,
damaged them, including by improper mixtures inadequate to Specifications,
environmental conditions or any other condition for which the Goods have
not been designed for; or repaired or altered by Buyer or third parties.

Seller gives no warranty with respect to results Buyer might obtain based on
such recommendations or services and any use or application for the Goods.
Except to the extent attributable to the Goods sold hereunder failing to meet
the express warranties set forth in section 9.1, Buyer will indemnify, defend
and hold Seller harmless from all costs, expenses, damages, judgments or
other loss, including costs of investigation, litigation and reasonable attorney's
fees, arising out of Buyer's selection, use, sale, applications or further
processing of the Goods
10. LIMITATION OF LIABILITY.
10.
10.1 Except for the warranty set forth in section 9.1, Seller disclaims any warranty 10.1
whatsoever express or implied with respect to the Goods, including any
warranty of merchantability, fitness for a particular purpose by reason of any
use Buyer makes of the Goods whether used alone or in combination with any
other substance or in any process. All representations and warranties provided
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indicada nela. Nos casos em que os valores dos produtos constantes nos
pedidos estejam discriminados em moeda estrangeira, o Comprador deverá
pagar o valor equivalente, em moeda corrente nacional, convertendo tal valor
de acordo com a taxa de câmbio comercial de venda divulgadas pelo Banco
Central do Brasil-SISBACEN, transação PTAX 800, na data anterior a data
do vencimento.
O Comprador não deve reter o pagamento de quaisquer valores devidos em
razão de qualquer compensação de reivindicação ou disputa com o Vendedor,
quer em matéria de violação do Vendedor ou de outra forma. As Partes
concordam em excluir a aplicação do artigo 476 do Código Civil Brasileiro.
Se o Vendedor, agindo de forma razoável, determinar que a situação
financeira do Comprador esteja prejudicada ou de outra forma não
satisfatória ao Vendedor, o Vendedor pode exigir o pagamento antecipado ou
o depósito de valor de segurança ao Comprador e o Vendedor pode reter as
transferências até o Comprador fazer tais pagamentos ou destacar tais valores
de segurança.
O Comprador pagará juros sem aviso ou exigência prévia por escrito por
todos os pagamentos em atraso, à taxa mínima de 1,0% ao mês ou à taxa mais
alta permitida pela lei aplicável, calculada diariamente, pro rata die, e
capitalizada anualmente, a incidir sobre o valor em atraso devidamente
atualizado pelo índice INPC (IBGE).
No caso em que o Comprador estiver em falta com seus pagamentos de
qualquer natureza para o Vendedor, o Vendedor terá direito de: (i) reter o
envio de quaisquer Bens solicitados pelo Comprador até o Comprador fazer
tais pagamentos; e/ou (ii) exigir do Comprador o pagamento imediato de
quaisquer Bens adicionais solicitados pelo Comprador antes de seu envio
e/ou (iii) rescindir o contrato de venda e/ou (iv) cobrar taxas de armazenagem
ou transporte de estoque sobre os Bens.
Além de todos os outros recursos disponíveis, o Comprador deverá
reembolsar o Vendedor por todos os custos razoáveis incorridos na cobrança
de qualquer dívida vencida, inclusive, mas sem limitação a, honorários
razoáveis de advogados, desde já fixados em 10% (dez por cento) no caso de
cobrança extrajudicial e 20% (vinte por cento) no caso de cobrança judicial,
custos legais e não legais.
INSPEÇÃO E REJEIÇÃO DE BENS NÃO CONFORMES. O
Comprador deve inspecionar os Bens imediatamente após a entrega e deve,
dentro de no máximo trinta (30) dias a partir da data de entrega em relação a
qualquer defeito, falha ou falta do que seria evidente em uma inspeção
razoável no momento da entrega, ou trinta (30) dias a partir da data em que
qualquer defeito oculto foi ou deveria ter sido evidente, desde que
evidenciado no prazo máximo aplicável pela legislação brasileira de cento e
oitenta (180) dias a partir da data de entrega, notificar por escrito o Vendedor
de qualquer reclamação em relação aos Bens. A omissão por parte do
Comprador em dar essa notificação por escrito dentro de um prazo de trinta
(30) dias constitui uma aceitação irrevogável dos Bens pelo Comprador. Ao
fazer tal reivindicação, o Comprador não deve usar os Bens e deverá retê-los
para inspeção pelo Vendedor ou seu representante.
GARANTIA LIMITADA.
O Vendedor garante ao Comprador a titularidade dos Bens de boa-fé e que
os Bens fornecidos estarão em conformidade com as especificações escritas
ou publicadas acordadas no momento em que os Bens são enviados.
O Comprador se compromete a utilizar os Bens respeitando as especificações
técnicas que serão enviadas pelo Vendedor junto com os Bens
(“Especificações”). O Vendedor não se responsabilizará pelos danos
causados ao Comprador e/ou à terceiros, caso o Comprador utilize os Bens
fora dessas Especificações, tenha os despachado ou transportado de maneira
imprópria, submetendo-os a mau uso, negligência ou imperícia, danificandoos, inclusive por misturas inadequadas às Especificações de uso, condições
ambientais ou qualquer outra condição para a qual os Bens não tenham sido
projetados; ou reparados ou alterados pelo Comprador ou terceiros.
O Vendedor não dá nenhuma garantia no que diz respeito aos resultados que
o Comprador pode obter com base em tais recomendações ou serviços, e
qualquer uso ou aplicação para os Bens. Exceto na medida imputável aos
Bens vendidos nos termos deste instrumento que não cumpram as garantias
expressas apresentadas na seção 9.1, o Comprador deverá indenizar, defender
e manter o Vendedor a salvo de todos os custos, despesas, danos, julgamentos
ou outra perda, incluindo os custos de investigação, litígio e honorários
advocatícios, decorrentes de seleção, uso, venda, aplicações ou posterior
processamento dos Bens do Comprador.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Exceto pela garantia prevista no item 9.1, o Vendedor renuncia a qualquer
garantia expressa ou implícita em relação aos Bens, incluindo qualquer
garantia de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica em
razão de qualquer uso que o Comprador faça dos Bens, seja utilizado
isoladamente ou em combinação com qualquer outra substância ou em
qualquer processo. Todas as representações e garantias prestadas pelas leis
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by non-mandatory applicable laws are expressly excluded and contractually
waived by Buyer.
10.2 Seller's aggregate liability to Buyer for claims and damages, whether under 10.2
breach of warranty, tort or any other cause whatsoever, shall in no event
exceed the total of the purchase price for the Goods which gave rise to Buyer's
claim.
10.3 Any justified claim with respect to the Goods is limited to replacing,
reworking or repairing defective or non-compliant Goods or, at the option of
Seller, crediting by Buyer, in full or in part, for the amount of the invoice for
the Goods concerned.
10.4 In no event will Seller have liability to Buyer arising out of or relating to any
breach of these Terms or the Goods, for any incidental, consequential,
exemplary or special damages, either direct or indirect, including but not
limited to, loss of profits or revenue, diminution in value, machine stoppage,
recall or rework.
10.5 Buyer acknowledges and agrees that the remedies set forth in section 10 are
Buyer's exclusive remedies.
10.6 Nothing in these Terms will limit either party's liability for acting grossly
negligent or to the extent such liability cannot be limited by applicable law.

10.3

10.4

10.5
10.6

11. TERMINATION/CANCELLATION.
11.
11.1 In addition to any remedies that may be provided under these Terms, Seller 11.1
may terminate any sale agreement with immediate effect upon written notice
to Buyer, if Buyer: (i) fails to pay any amount when due and such failure
continues for fifteen (15) days after Buyer's receipt of written notice of nonpayment; (ii) has not otherwise performed or complied with any of these
Terms, in whole or in part; or (iii) becomes insolvent, files a petition for
bankruptcy or commences or has commenced against it proceedings relating
to bankruptcy, or receivership, reorganization, assignment for the benefit of
creditors or similar event.
11.2 Buyer may only cancel or terminate an accepted sale agreement to which 11.2
these Terms apply upon Seller’s prior written consent and shall be liable to
Seller for any losses suffered therefrom by Seller, including but not limited
to (i) all costs associated with work-in process; (ii) all costs associated with
the purchase of unique raw materials; and (iii) charges for packing and
storing. In such event, Seller shall have the option, in its sole discretion, to
use, sell or dispose of any and all Goods manufactured for the benefit of Buyer
without further notice to Buyer unless expressly agreed otherwise in writing.

11.3 If Buyer commits a non-remediable material breach or fails to cure any 11.3
remediable material breach within fifteen (15) days of being notified in
writing of such breach, Seller shall have the option, in its sole discretion, and
in addition to any other remedies available to Seller under law, to use, sell or
dispose of any and all Goods manufactured for the benefit of Buyer without
further notice to Buyer unless expressly agreed otherwise in writing.

12. FORCE MAJEURE. Either party may suspend performance hereunder 12.
(except with respect to payment obligations for any of the Goods) in the event
of fire, explosion, flood, hurricanes, strikes, lockouts or other industrial
disturbances or riots, war, compliance with any acts or omissions of any local
or governmental authority, inability or delay in obtaining supplies, labour,
power, machine or equipment breakdown, fuel or raw materials, or any other
cause or causes of any kind or character reasonably outside the control of the
party failing to perform, whether similar or dissimilar from any of the above
mentioned causes. If the event in question continues for a continuous period
in excess of twenty (20) days, the affected party shall be entitled to give notice
in writing to the non-performing party to terminate the sale agreement with
respect to Goods undelivered at the time of termination.

13. HEALTH & SAFETY. Buyer shall handle the Goods in accordance with the 13.
recommendations given by Seller in Material Safety Data Sheets or Seller's
safety literature. If Buyer is not already in the possession of such literature or
requires any information or advice in connection with the safe use of the
Goods Buyer shall immediately contact Seller. Buyer will disseminate such
information so as to give warning of possible hazards to persons whom Buyer
can reasonably foresee may receive exposure to such hazards.
14. TRANSLATION. In the event these Terms are for convenience translated 14.
from English into another language, subject to rules of mandatory law, the
parties agree that in case of discrepancies between both versions, the
Portuguese version shall prevail.
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aplicáveis não obrigatórias estão expressamente excluídas e contratualmente
dispensadas pelo Comprador.
A responsabilidade agregada do Vendedor junto ao Comprador por
reclamações e danos, quer no âmbito de quebra de garantia, responsabilidade
civil ou qualquer outra causa que seja, em nenhum caso deverá exceder o
total do preço de compra dos Bens que deram origem ao pedido do
Comprador.
Qualquer reclamação justificada com respeito aos Bens é limitada à
substituição, re-fabricação ou reparação dos Bens defeituosos ou não
conformes ou, por opção do Vendedor, que o Comprador possa se creditar,
no todo ou em parte, do montante da fatura relativa aos Bens em causa.
Em nenhum caso o Vendedor será responsabilizado perante o Comprador
decorrente ou relacionado a qualquer violação destes Termos ou dos Bens,
por quaisquer danos acidentais, consequenciais, exemplares ou especiais,
diretos ou indiretos, inclusive, mas não limitado a, perda de lucros ou receitas,
diminuição do valor, parada de máquinas, recall ou retrabalho.
O Comprador reconhece e concorda que os recursos previstos na secção 10
são recursos exclusivos do Comprador.
Nada nestes Termos vai limitar a responsabilidade de qualquer das partes por
agir negligentemente ou na medida em que tal responsabilidade não possa ser
limitada pela legislação aplicável.
EXTINÇÃO/RESCISÃO
Sem qualquer prejuízo de outras disposições nos presentes Termos, o
Vendedor poderá rescindir qualquer oferta ou pedido de venda com efeito
imediato mediante notificação por escrito ao Comprador, se o Comprador: (i)
não pagar qualquer quantia no vencimento e o atraso perdurar por quinze (15)
dias após o recebimento, por parte do Comprador, da notificação por escrito
do não pagamento; (ii) não tenha cumprido qualquer destes Termos, no todo
ou em parte; ou (iii) se tornar insolvente, tenha sua falência decretada, tenha
sua recuperação judicial deferida ou sua recuperação extrajudicial
homologada.
O Comprador apenas poderá rescindir as oferta ou pedidos de venda aceitos
pelo Vendedor vinculados a estes Termos mediante consentimento prévio por
escrito do Vendedor, sendo que o Comprador será responsável por quaisquer
prejuízos causados ao Vendedor , incluindo, mas não se limitando a: (i) todos
os custos associados à produção dos Bens; (ii) todos os custos associados à
compra de matérias-primas específicas relacionadas à produção dos Bens; e
(iii) encargos de embalagem e armazenamento dos Bens. Nesta hipótese, o
Vendedor terá a opção, a seu exclusivo critério, de usar, vender ou alienar
todos e quaisquer Bens fabricados para atender oferta ou pedido do
Comprador, sem envio de aviso prévio ao Comprador, exceto se for
expressamente acordado entre as partes de outra forma e por escrito.
Se o Comprador descumprir qualquer obrigação decorrente deste Termo ou
deixar de sanar qualquer descumprimento dentro do prazo de quinze (15)
dias após ser notificado por escrito sobre o referido descumprimento, o
Vendedor terá a opção, a seu exclusivo critério, sem prejuízo de qualquer
outro remédio/ação prevista em lei ou nestes Termos, de usar, vender ou
alienar qualquer e todos os Bens fabricados para atender oferta ou pedido do
Comprador, sem aviso prévio ao Comprador, a menos que expressamente
acordado de outra forma pelas partes por escrito.
ATOS DE FORÇA MAIOR. Qualquer uma das partes pode suspender o
desempenho do seguinte (exceto com relação às obrigações de pagamento
para qualquer um dos Bens) em caso de incêndio, explosão, inundação,
furacões, greves, bloqueios ou outros conflitos laborais ou tumultos, guerra,
cumprimento de quaisquer atos ou omissões de qualquer autoridade local ou
governamental, incapacidade ou atraso na obtenção de suprimentos, trabalho,
poder, máquina ou avaria do equipamento, combustível ou matérias-primas,
ou qualquer outra causa ou causas de qualquer tipo ou natureza,
razoavelmente fora do controle da parte deixar de cumprir, quer igual ou
diferente de qualquer das causas acima mencionadas. Se o evento em questão
continuar por um período contínuo superior a vinte (20) dias, a parte afetada
terá o direito de notificar por escrito à parte não realizante para rescindir o
contrato de venda com relação à mercadoria não entregue no momento da
rescisão.
SAÚDE E SEGURANÇA. O Comprador deve manusear os Bens de acordo
com as recomendações dadas pelo Vendedor na Ficha de Segurança ou em
qualquer documentação sobre segurança do Vendedor. Se o Comprador não
estiver na posse de tal documentação ou exigir qualquer informação ou
aconselhamento relacionada com o uso seguro dos Bens, o Comprador deve
contatar imediatamente o Vendedor. O Comprador vai divulgar essas
informações, de modo a avisar sobre possíveis perigos às pessoas a quem o
Comprador pode razoavelmente prever possível exposição a esses riscos.
TRADUÇÃO. No caso destes termos, por conveniência, serem traduzidos
do inglês para outro idioma, sujeitos a regras de direito obrigatórias, as partes
concordam que, em caso de discrepância entre as duas versões, a versão em
português deverá prevalecer.
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15. GOVERNING LAW AND JURISDICTION. All sales of the Goods and 15.
these Terms shall be governed by the laws of the country of establishment of
Seller, without reference to its principles of conflict of laws. Any dispute
arising from the execution, implementation or interpretation of a sale
agreement between Buyer and Seller shall be subject to the exclusive
jurisdiction of the judicial court of the City of Sumaré, State of São Paulo,
Brazil, waiving their right to seek any other court which is or might become
more privileged.
16. CONFIDENCIALITY
16.
16.1 During the effective term of these Terms, and for the period of five (5) years 16.1
after its termination, Buyer by itself and its Personnel (as defined below),
hereby undertakes to keep absolute secrecy and confidentiality about any and
all Confidential Information (as defined below), which comes at any time to
be disclosed to it by Seller by virtue of these Terms, and Buyer undertakes
the obligation not to disclose it to any third party, unless there is previous,
specific, express and written authorization by Seller.
16.2 Considered as confidential information shall be any written and/or oral 16.2
information disclosed by Seller to Buyer, whether or not containing the
expression “Confidential”. The term information shall correspond to all
written, verbal and/or in any other way presented, tangible or intangible
information, which may include, but not limited to: technology, documents,
provisions and/or detail, of technical and/or commercial nature, be it
informative, illustrative, photographic, technical and/or commercial
specifications, know-how, techniques, design, specifications, drawings,
diagrams, copies, formulas, samples, flowcharts, tables, sketches,
photographs, plants, computer programs , contracts, business plans, projects,
processes, product concepts, prices, profit margin, costs, suppliers,
definitions, marketing information, inventions, ideas, other technical,
commercial and/or financial information, among others, hereinafter referred
to as ("Confidential Information"), directly or indirectly, received, belonging
to Seller.
16.3 For the purposes of these Terms, we consider as personnel of the party all of
its employees, administrators, agents, partners, representatives of any nature,
hired and subhired (“Personnel”).
17. MISCELLANEOUS
17.1 The invalidity or unenforceability for any reason of any part of these Terms
shall not prejudice or affect the validity or enforceability of the remainder.
17.2 Buyer shall not assign any contract for the purchase/sale of Goods or any
rights hereunder in whole or in part to any third party without the prior written
consent of Seller.
17.3 Seller shall be entitled to assign to or carry out this contract in whole or in
part through one or more of the business enterprises of the Seller’s group of
companies, who shall be authorized to act on Seller's behalf, even though
Seller continues to be Buyer's sole contracting party.
17.4 Buyer shall comply with all applicable laws, regulations, and other legal
requirements regarding the export, import, sale, distribution, marketing, and
servicing of the Goods and related technology, including without limitation,
tax, anti-corruption and foreign exchange legislation or regulations and
export, and anti-boycott restrictions in force at the time of the sale of the
Goods.
17.5 Considering that the Seller is a US corporation, the Buyer is required to abide
by the terms and provisions of the US Foreign Corrupt Practices Act
("FCPA"), which considered as a crime of responsibility of the Seller, as well
as its directors, officers, employees and commercial partners, the act of
paying, offering, promising or authorizing the payment of value to a foreign
public official, foreign political party, officials of foreign political parties,
candidates for foreign political office or officials of public international
organizations for the purpose of obtaining or maintaining business.

17.6

Buyer undertakes to forward its agents and/or employees involved in
commercial matters, as well as any agent and/or employee appointed by
Seller, to participate in training in compliance practices to be eventually
promoted by Seller.
17.7 Buyer undertakes to inform the Seller in no more than two (2) days from the
date on which it becomes aware of any act practiced or to be practiced by its
agents and / or employees that violate laws, regulations, these Terms and the
Seller's Global Code of Conduct.
17.8 Buyer undertakes to hold the Seller harmless from any responsibility aroused
from any act performed by Buyer, its agents, employees or any third party
acting on their behalf, which constitutes a commitment of a crime or unlawful
act pursuant the FCPA and/or applicable Brazilian legislation.
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LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO. Todas as vendas dos Bens e estes
Termos serão regidos pelas leis do país de estabelecimento do Vendedor, sem
referência a seus princípios de conflito de leis. Qualquer litígio resultante da
execução, aplicação ou interpretação de um acordo de venda entre
Comprador e Vendedor estará sujeito à jurisdição exclusiva do Foro de
Sumaré do Estado de São Paulo, Brasil, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CONFIDENCIALIDADE
Durante a vigência destes Termos, e pelo prazo de 05 (cinco) anos após sua
extinção, o Comprador, por si e seu Pessoal (conforme definido abaixo),
compromete-se a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade acerca
de toda e qualquer Informação Confidencial (conforme definido abaixo) que
venha, a qualquer momento, a lhe ser fornecida pelo Vendedor em virtude
destes Termos, obrigando-se a não divulgá-la a qualquer terceiro salvo se
houver autorização prévia, específica, expressa e por escrito do Vendedor.
Deverá ser considerada como informação confidencial toda e qualquer
informação escrita e/ou oral revelada pelo Vendedor ao Comprador,
contendo ela ou não a expressão "Confidencial". O termo informação
corresponderá a toda e qualquer informação escrita, verbal e/ou de qualquer
outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não
se limitando a: tecnologia, documentos, dispositivo e/ou detalhe, de caráter
técnico e/ou comercial, seja ele informativo, ilustrativo, fotográfico,
especificações técnicas e/ou comerciais, know-how, técnicas, design,
especificações, desenhos, diagramas, cópias, fórmulas, amostras,
fluxogramas, tabelas, modelos, croquis, fotografias, plantas, programas de
computação, contratos, planos de negócios, projetos, processos, conceitos
de produtos, preços, margem de lucro, custos, fornecedores, definições,
informações mercadológicas, invenções, ideias, outras informações
técnicas, comerciais e/ou financeiras, dentre outros, doravante denominadas
(“Informações Confidenciais”), direta ou indiretamente, recebidas,
pertencentes ao Vendedor.
16.1.2 Para os fins deste Contrato, considera-se como pessoal da parte todos os
seus empregados, administradores, prepostos, sócios, representantes de
qualquer natureza, contratados e subcontratados (“Pessoal”).
17.
DEMAIS DISPOSIÇÕES.
17.1 A invalidade ou ineficácia por qualquer razão de qualquer parte destes
Termos não prejudica ou afeta a validade ou execução do restante.
17.2 O Comprador não pode ceder qualquer contrato de compra/venda de Bens
ou quaisquer dos direitos estabelecidos no todo ou em parte a terceiros, sem
o prévio consentimento por escrito do Vendedor.
17.3 O Vendedor terá o direito de ceder ou realizar o contrato até o fim, no todo
ou em parte, através de uma ou mais das empresas de negócios do seu grupo
de empresas, que devem ser autorizadas a agir em nome do Vendedor,
apesar de que o Vendedor continua a ser a única Parte Contratante do
Comprador.
17.4 O Comprador deve cumprir todas las leis, regulamentos e outros requisitos
legais relativos à importação, exportação, venda, distribuição,
comercialização e manutenção dos Bens e tecnologias relacionadas,
inclusive, mas sem limitação a, legislação tributária, anticorrupção e
cambial além de regulamentos e restrições de exportação e antiboicote em
vigor no momento da venda dos Bens.
17.5 Considerando que o Vendedor é uma empresa norte americana, o
Comprador é obrigado a respeitar os termos e disposições da “Lei Contra
Práticas Corruptas no Estrangeiro”, estabelecida pelos Estados Unidos
(“U.S. Foreign Corrupt Practices Act”– “FCPA”), a qual considera crime
de responsabilidade do Vendedor, bem como de seus administradores,
diretores, empregados e parceiros comerciais, o ato de pagar, oferecer,
prometer ou autorizar o pagamento de valor a funcionário público
estrangeiro, partido político estrangeiro, funcionários de partidos políticos
estrangeiros, candidatos a cargos políticos estrangeiros ou funcionários de
organizações internacionais públicas com finalidade de obter ou manter
negócios.
17.6 O Comprador se compromete a encaminhar seus agentes e/ou empregados
envolvidos em questões comerciais, bem como todo e qualquer agente e/ou
empregado indicado pelo Vendedor, para que participe de capacitações de
práticas de compliance a serem eventualmente promovidos pelo Vendedor.
17.7 O Comprador se compromete a informar o Vendedor em, no máximo 2
(dois) dias da data em que tomar conhecimento, todo e qualquer ato
praticado ou a ser praticado por seus agentes e/ou empregados que violem
leis, regulamentos, normas vigentes, estes Termos e o Código de Conduta
Global do Vendedor.
17.8 O Comprador se compromete a isentar o Vendedor de qualquer
responsabilidade por qualquer ato praticado pelo Comprador, seus agentes
ou empregados ou terceiros agindo em seu favor, que constitua crime ou ato
ilícito conforme disposto no FCPA ou na legislação brasileira aplicável.
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17.9 All trade mark, copyright, design right and other intellectual property in any
design, specification, process, method of working or other information
relating to the Goods shall remain vested for all time in Seller. Any sale of
Goods, or suggestions Seller makes about possible applications, designs or
uses of Seller’s Goods shall not, by implication or otherwise, convey any
license to or transfer of any intellectual property rights related to Goods.
Buyer assumes all risks of any intellectual property infringement claims
resulting from the use, (re)sale or processing of the Goods, whether singly or
in combination with any other materials.

17.10 These Terms are binding upon the Parties and their heirs, successors and
assignees, on any account whatsoever. No modification, amendment, addition
or waiver of these Terms or any provision thereof shall bind the parties unless
made in writing and signed by an authorized representative of each party.
Seller reserves the right to change, at any time, the content of this Terms
which, when published on its website and expressly accepted by the Buyer,
shall remain in force for all legal purposes.
17.11 The omission or tolerance of the Parties to require strict compliance with the
terms and conditions under these Terms shall not constitute novation or
waiver, nor shall it affect their rights, which may be exercised at any time.
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17.9

Toda marca, direito autoral, direito de design e outras propriedades
intelectuais em qualquer projeto, especificação, processo, método de
trabalho e outras informações relativas aos Bens continuam a ser exercidos
a qualquer tempo pelo Vendedor, exclusivamente. Qualquer venda de Bens,
ou sugestões que o Vendedor faça sobre as aplicações possíveis, projetos ou
usos de bens do Vendedor não deverá, por implicação ou de outra forma,
transmitir qualquer licença ou transferência de quaisquer direitos de
propriedade intelectual relacionados com os Bens. O Comprador assume
todos os riscos de qualquer violação de propriedade intelectual resultante da
utilização, (re)venda ou processamento das mercadorias, quer isoladamente
ou em combinação com quaisquer outros materiais.
17.10 O presente Termo vincula as Partes, seus sócios, prepostos, sucessores e
herdeiros. Nenhuma modificação, aditamento, complemento ou renúncia
destes Termos ou de qualquer disposição destes vinculará as partes
contratantes, a menos que feito por escrito e assinado por um representante
autorizado de cada parte. O Vendedor reserva-se no direito de alterar, a
qualquer tempo, o conteúdo do presente Termos, o qual, quando publicado
em seu website e expressamente aceito pelo Comprador, vigerão para todos
os fins de direito.
17.11 A omissão ou tolerância das Partes em exigir o estrito cumprimento dos
termos e condições deste instrumento, não constituirá novação ou renúncia,
nem afetará os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.
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