
IAH COMERCIO DE COSMETICOS, LTDA. 
GENERAL TERMS AND CONDITION FOR 

SUPPLIERS 
 

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS constitute a 
binding agreement by and between any supplier of goods, 
raw materials, other materials or processed materials 
supplied or to be supplied by any (and all) Supplier(s) 
(hereinafter referenced as the “PROVIDER”) and IAH 
Comercio de Cosmeticos, Ltda., with its office at Rua 
Caramuru, 417, cj. 36, Pça da Árvore, São Paulo, SP, Brazil, 
CEP 04138-001, registered with number CNPJ: 
09.527.414/0001-48, a company organized and existing in 
accordance with the laws of Brazil, (hereinafter referenced 
as the “PURCHASER”) and represented by its legal 
representative as shown below.  PROVIDER and 
PURCHASER are herein referenced as the “Parties”.  
WHEREAS PROVIDER is engaged in the business of 
development, manufacture and commercialization of 
goods that directly or indirectly service the cosmetic 
industry, hereinafter referenced as the “PRODUCTS”. 
 
1.) WHEREAS  
PURCHASER is engaged in the business of development, 
manufacture and commercialization of cosmetics and 
cosmeceuticals and desires to purchase certain 
“PRODUCTS” from the “PROVIDER”, in reference to 
PURCHASER’s variety of product lines.  
PROVIDER is capable and willing to sell the PRODUCTS to 
PURCHASER and PURCHASER is capable and willing to 
purchase these products.  
 
2.) DEFINITIONS 
In addition to the terms otherwise defined hereof, the 
terms hereunder shall have the following meanings when 
used herein: 

(i) "Regulatory approval" means the records, licenses, 
approvals, authorizations of the Application for 
Registration by Regulatory Authorities in relation to 
the Product(s) as required for the marketing of the 
Product. 

 
(ii) "Regulatory Authority" or "Regulatory Authorities" 

means ANVISA or any regulatory agency, 
department, office, commission, board or other 
government agency or national health authority, 
state, city or local participating or in charge for the 
regulation of the Products. 
 
 

(iii) "Certificates of Analysis" means the documents to 
be issued by PROVIDER to the PURCHASER, in 
respect to the laboratory analysis of samples of a 
certain batch delivered by the PROVIDER. 
 

(iv) "GMP "or Good Manufacturing Practices means 
current practices and its possible changes regarding 
the manufacturing of the Products, issued in 
guidelines and regulations of standard compilation, 
contained in the ANVISA's guidelines for Good 
Manufacturing Practices in the production of 

IAH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATOS 

COM FORNECEDORES 
 

ESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS constituem um 
acordo vinculativo entre qualquer fornecedor de bens, 
matérias primas, outros materiais ou materiais processados 
fornecidos ou a ser fornecidos por qualquer (e todos) 
Fornecedor (es) (a seguir referenciado como o 
"VENDEDOR") CONSIDERANDO que o VENDEDOR está 
envolvido em negócio de desenvolvimento, fabricação e 
comercialização de bens que direta ou indiretamente serve 
a indústria de cosméticos, a seguir referido como 
"produtos"  e IAH Comércio de Cosméticos, Ltda., com sede 
na Rua Caramuru, 417, cj. 36, Pça da Árvore, São Paulo, SP, 
Brasil, CEP 04138-001, inscrita no CNPJ: 09.527.414 / 0001-
48, sociedade constituída e existente de acordo com as leis 
do Brasil, (doravante referida como a " Compradora") e 
representada pelo seu representante legal, conforme 
mostrado abaixo. VENDEDOR e COMPRADORA são aqui 
referenciados como "Partes". 
 
1.) CONSIDERANDO 
Que a COMPRADORA está envolvida no negócio de 
desenvolvimento, fabricação e comercialização de 
cosméticos e cosmecêuticos e deseja comprar certos 
"produtos" do VENDEDOR, considerando a variedade de 
linhas de produtos da COMPRADORA. 
O VENDEDOR é capaz e está disposto a vender os produtos 
à COMPRADORA e esta é capaz e disposta a comprar esses 
produtos. 
 
2.) DEFINIÇÕES 
Em adição aos termos deste documento de outra forma 
definidos, os termos a seguir têm os seguintes significados 
quando aqui utilizados: 

(i) "aprovação de regulamentação": registros, licenças, 
aprovações, autorizações de pedido de registro 
pelas autoridades reguladoras em relação ao 
Produto (s) conforme exigido para a comercialização 
do produto. 

 
(ii) "Autoridade Reguladora" ou "Autoridades 

Reguladoras" significa ANVISA ou qualquer agência 
reguladora, departamento, escritório, comissão, 
conselho ou outro organismo governamental ou 
autoridade nacional de saúde, Estado, cidade ou 
local participante ou responsável pela 
regulamentação dos produtos. 

 
(iii) "Certificado de Análise": documento a ser emitido 

pelo VENDEDOR para a COMPRADORA, no que diz 
respeito à análise laboratorial de amostras de um 
determinado lote entregue pelo VENDEDOR. 

 
(iv) "GMP" ou Boas Práticas de Fabricação: significa 

práticas atuais e suas possíveis alterações referentes 
à fabricação dos produtos, emitidas em diretrizes e 
regulamentos de compilação padrão, contidos nas 
orientações da ANVISA para Boas Práticas de 
Fabricação na produção de produtos cosméticos e 



cosmetic products and any applicable regulations 
issued by Regulatory Authorities. 
 

(v) "Technical specifications" means all formulas, 
specifications, analytical methods, lay-out and 
packaging materials, weighing, quantities, volumes 
and other technical information related to products 
and raw materials and included in the 
manufacturing and/or the analysis process of 
finished products.  
 

(vi) "Fortuitous Case or Force Majeure Event" means 
any unforeseen event, or cases where the 
manufacture of products or any installation, 
storage, transportation, distribution or delivery 
scheduled by either party being unavailable or 
inappropriate, as a result of acts of war or terrorism, 
strikes (since not caused by the Parties ), lock-outs 
or other conflicts, riots, hurricanes, floods, fires, 
explosions or the resulting destruction of any 
accidental causes of any nature, similar or different 
to the above, or any other unforeseeable or 
inevitable question to come out of reasonable 
control of the Parties and that fails to meet its 
obligations. 
 
 

(vii) "Manufacture" or "Manufacturing" means 
processing the Raw Materials to be delivered to the 
PURCHASER for purposes of obtaining the Products 
according to Product Technical specifications. 
 

(viii) “Suppliers" means all national or foreign 
manufacturers, distributors, traders approved by 
the PURCHASER, for the Raw Materials used for the 
Manufacture of the Products. 
 

(ix) "Confidential information" means any and all 
written and/or verbal information as well as all and 
any documents regarding this Agreement, the 
Products, their manufacture, marketing, 
distribution, promotion and dissemination, as well 
as any other information and/or documentation 
provided during negotiations and/or during the 
term of this Agreement. 
 

(x) "Operating License" means all licenses, 
authorizations, and registrations required by the 
competent Brazilian authorities, held by the 
PROVIDER, for the manufacture of the Products 
defined in this Agreement. 
 

(xi) "Raw material" or "Raw Materials" means 
substances, inputs, packaging and other materials 
used in the Manufacture of the Products. 
 

(xii) "Products" means cosmetics, raw materials, 
accessories, perfumes, toiletries and toilet 
preparations to be manufactured or provided by 
the PROVIDER at the request of the PURCHASER. 
 
 

quaisquer regulamentações fornecidas pelas 
entidades reguladoras. 
 

(v) "Especificações técnicas" significam todas as 
fórmulas, especificações, métodos analíticos, lay-
out, acondicionamento, peso, quantidade, volume e 
outras informações técnicas relacionadas aos 
produtos e matérias-primas incluídos na fabricação 
e / ou no processo de análise de produtos 
finalizados. 

 
(vi) "Caso Fortuito ou Força Maior" significa qualquer 

imprevisto, ou casos em que a fabricação de 
produtos ou qualquer instalação, armazenamento, 
transporte, distribuição ou entrega programada por 
qualquer das partes ficarem indisponíveis ou 
impróprios, como resultado de atos de guerra ou 
terrorismo, greves (desde que não causadas pelas 
Partes), lock- outs ou outros conflitos, motins, 
furacões, inundações, incêndios, explosões ou a 
destruição resultante de quaisquer causas 
involuntárias de qualquer natureza, similar ou 
diferente do acima mencionado, ou qualquer outra 
causa imprevisível ou inevitável, que saia do 
controle razoável das Partes e que esta deixe de 
cumprir as suas obrigações. 
 

(vii) "Fabricação" significa transformar matérias-
primas a ser entregue a COMPRADORA para 
obtenção de produtos de acordo com suas 
especificações técnicas. 
 

(viii) "Fornecedores": todos os fabricantes, 
distribuidores e comerciantes de matérias-primas, 
nacionais ou estrangeiros, aprovados pela 
COMPRADORA. 
 

(ix) "Informação Confidencial" significa todo e qualquer 
escrito e / ou informação verbal, bem como todos e 
quaisquer documentos em relação a este Acordo, 
produtos, fabricação, comercialização, distribuição, 
promoção e divulgação, e quaisquer outras 
informações e / ou documentação fornecida 
durante as negociações e / ou durante a vigência do 
presente Acordo. 
 

(x) "Licença de Operação", todas as licenças, 
autorizações e registros exigidos pelas autoridades 
competentes do Brasil, realizadas pelo VENDEDOR, 
para a fabricação dos produtos definidos no 
presente Acordo. 

 
(xi) "Matéria-prima" ou "matérias-primas": substâncias, 

insumos, embalagens e outros materiais utilizados 
na fabricação dos produtos. 

 
(xii) "Produtos": cosméticos, matérias-primas, 

acessórios, perfumes, produtos de higiene pessoal e 
outros produtos de higiene a ser fabricados ou 
fornecidos pelo VENDEDOR, a pedido da 
COMPRADORA. 

 



(xiii) "Regulatory standards" means the requirements of 
the National Health Surveillance Agency 
("ANVISA"), as well as other Regulatory or Certifying 
Entities, amongst others but not limited to Cibal 
Halal (Central Islamica Brasileira de Alimentos 
Halal) and Sociedade Vegetariana Brasileira.  
 

(xiv) "Regularization of Product" means a registration to 
be filed by PROVIDER with ANVISA, if and where 
applicable, or any application or procedure 
required for approval by the Regulatory Authorities 
in order to initiate and/or maintain the 
manufacture and sale of the Products, with the 
exception of the Operational Licenses held by the 
PROVIDER. 
 

(xv) "Purchase Order" means the written order made by 
the PURCHASER to the PROVIDER, which must 
specify the quantity of the Product to be 
manufactured or delivered, guaranteed delivery 
terms and times of the Products by PROVIDER, as 
well as the applicable unit price, considering the 
applicable price list of the products in force.  
 
 

(xvi) "Binding Order" means the product purchase order 
submitted by PURCHASER and accepted by the 
PROVIDER. 
 

(xvii) “Price" has the meaning assigned in the 
purchase order(s). 

 
NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE ABOVE 
PREMISES AND THE MUTUAL COVENANTS HEREINAFTER 
SET FORTH, THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS: 
 
3.) OBJECT 

(i) The object of this Agreement is to provide the 
Products for cosmetics specified in the Purchase 
Order(s), by the PROVIDER to PURCHASER in 
accordance with the terms of this Agreement and 
the purchase order(s). 
 

(ii) Based on the Technical Specifications and Binding 
Requests submitted by the PURCHASER under this 
Agreement, the PURCHASER acquires the 
products/raw materials/accessories from 
manufacturers/suppliers, which will be delivered to 
PURCHASER per PURCHASER’s directions. 
PROVIDER shall then manufacture and/or deliver 
the products in the form of the finished Products or 
materials as per the binding purchase order. 
 
 

(iii) The PROVIDER undertakes to sign all 
documentation to be prepared by PURCHASER for 
the sale of products. 
 

(iv) The PURCHASER represents to have all licenses and 
authorizations required to distribute, market and 
export the Products. 

 

(xiii) "Normas de regulamentação": exigências da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
bem como outras entidades reguladoras ou de 
certificação, entre outros, mas não se limitando a 
Cibal Halal (Central Islamica Brasileira de Alimentos 
Halal) e Sociedade Vegetariana Brasileira. 

 
(xiv) "Regularização de Produto": registro a ser 

providenciado pelo VENDEDOR junto a ANVISA, se e 
quando aplicável, ou qualquer procedimento 
exigido pelas autoridades reguladoras para a 
aprovação, a fim de iniciar e / ou manter a produção 
e venda dos produtos, não incluída a licença de 
Operação/Funcionamento. 

 
(xv) "Ordem de Compra": ordem por escrito feita pela 

COMPRADORA para o VENDEDOR, que deve 
especificar a quantidade do produto a ser fabricado 
ou entregue, data e número de entregas (caso a haja 
a necessidade de efetuar mais de uma entrega), 
assim como preço unitário do produto / matéria-
prima, considerando a lista de preços de produtos 
em vigor. 

 
(xvi) "Aceite" “Ordem de aceite”: significa a ordem de 

compra do produto apresentada pela 
COMPRADORA e aceita pelo VENDEDOR. 

 
(xvii) "Preço": aquele atribuído na ordem (s) de 

compra. 
 

PORTANTO, EM CONSIDERAÇÃO ÀS PREMISSAS ACIMA E 
AS AVENÇAS ESTABELECIDAS A SEGUIR, AS PARTES 
CONCORDAM COM O SEGUINTE: 
 
3.) OBJETO 

(i) O objeto deste Contrato é fornecer os produtos para 
cosméticos especificados na Ordem (s) de Compra, 
pelo VENDEDOR para a COMPRADORA, de acordo 
com as condições do presente acordo e da ordem (s) 
de compra. 

 
(ii) Com base nas especificações técnicas e nos pedidos 

apresentados pela COMPRADORA nos termos deste 
Contrato, a COMPRADORA adquire os produtos 
e/ou matérias-primas e/ou acessórios dos 
fabricantes e/ou fornecedores, que serão entregues 
à COMPRADORA seguindo as instruções da mesma. 
O VENDEDOR deverá fabricar e / ou entregar os 
produtos na forma de produtos acabados e/ou 
matéria-prima de acordo com o pedido de compra e 
o respectivo aceite. 

 
(iii) O VENDEDOR compromete-se a assinar toda a 

documentação a ser preparada pela COMPRADORA 
para a venda dos produtos. 

 
(iv) A COMPRADORA compromete-se a ter todas as 

licenças e autorizações necessárias para distribuir, 
comercializar  e exportar os produtos. 

 
 



 
 
4.) TERRITORY 
The Territory is understood to Brazil or any other country 
where the PURSHASER will have business. 
 
5.) PURCHASE ORDER(S) 

(i) The PURCHASER shall submit the purchase order(s) 
to the PROVIDER by email or other electronic 
transmission, describing the PRODUCTS and 
including precise instructions regarding packaging, 
invoicing and delivery per directions of PURCHASER 
in its Purchase Order. 

 
(ii) The PROVIDER shall ship the PRODUCTS to the 

PURCHASER according to the instructions contained 
in the purchase order(s) issued by the PURCHASER. 
 

(iii) PROVIDER shall accept or reject the purchase order 
within 24 (twenty-four) hours (hereinafter 
referenced at the “acceptance period”) following 
receipt of the emailed or electronic purchase order. 
Unless PURCHASER receives a rejection notice by 
email within the acceptance period, the purchase 
order is automatically accepted by PROVIDER and 
becomes a legally binding obligation to both parties.  
 
 
 

6.)  PURCHASE PRICE 
The purchase price will be set in the purchase order 
according to the existing price table. 
 
7.) PAYMENT 

(i) The PROVIDER shall issue and deliver to the 
PURCHASER one invoice for each order and 
shipment of the products to be delivered. 
 

(ii) Such invoice shall be sent to the PURCHASER by 
email or other electronic manner and upon timely 
delivery of the PRODUCTS to PURCHASER and 
quality control inspection by PURCHASER and/or 
PURCHASER’s Manufacturer, PURCHASER shall 
make full payment. 

 
8.) TAXES, DUTIES AND EXPENSES 
All taxes, fees or any other kind of expenses related to the 
shipment of the products to PURCHASER shall be sole 
responsibility of the PURCHASER. In the event of any and 
all export transactions, PROVIDER hereby acknowledges 
that the PRODUCTS are purchased for the sole purpose of 
exporting the PRODUCTS from Brazil and that therefore 
the invoice of PROVIDER is to be free of any tax charges 
according to Law 12,546 / 2011 when created the Special 
Regime of Reinstatement of Tax Amounts for Exporting 
Companies - REINTEGRA aiming to reintegrate figures for 
residual tax costs pertaining to their production chains.  
 
 
 
9.) OBLIGATIONS OF THE PROVIDER 
The PROVIDER shall: 

 
4.) TERRITÓRIO 
O território é entendido como o Brasil ou qualquer país em 
que a COMPRADORA venha a ter relação de negócios.  
 
5.) PEDIDO (S) 

(i) A COMPRADORA deve apresentar o pedido (s) de 
compra para o VENDEDOR por e-mail ou outra 
transmissão eletrônica, descrevendo os produtos e 
incluindo instruções precisas sobre embalagens, 
faturamento e entrega de acordo com as instruções 
da COMPRADORA. 

 
(ii) O VENDEDOR deve enviar os produtos para o 

comprador de acordo com as instruções contidas no 
pedido (s) de compra emitido pela COMPRADORA. 

 
(iii) O VENDEDOR deverá aceitar ou rejeitar o pedido de 

compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (a 
seguir referenciado como "período de aceitação") 
após a recepção do pedido de compra enviado por 
email ou outro meio eletrônico. A menos que a 
COMPRADORA receba um aviso de rejeição por e-
mail dentro do prazo de aceitação, a ordem de 
compra é automaticamente aceita pelo VENDEDOR 
e torna-se uma obrigação juridicamente vinculativa 
para ambas as partes. 

 
6.) PREÇO DE COMPRA 
O preço de aquisição será definido no pedido de compra de 
acordo com tabela de preços em vigor. 
 
7.) PAGAMENTO 

(i) O VENDEDOR deve emitir e entregar à COMPRADORA 
uma fatura para cada pedido e expedição dos 
produtos a ser entregues. 

 
(ii) Essa fatura deve ser enviada para a COMPRADORA 

por e-mail ou outra forma eletrônica e mediante a 
entrega dos produtos a COMPRADORA e após o 
controle de qualidade e inspeção pela 
COMPRADORA, esta deverá fazer o pagamento 
integral na data de vencimento da fatura. 

 
8.) IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS 
Todos os impostos, taxas ou qualquer outro tipo de 
despesas relacionadas com a expedição dos produtos à 
COMPRADORA será de responsabilidade exclusiva da 
COMPRADORA. Em caso de operações de exportação, o 
VENDEDOR reconhece e aceita que os produtos são 
comprados com o único propósito de exportar e que, 
portanto, a Nota Fiscal do VENDEDOR deverá ser livre de 
quaisquer encargos fiscais, de acordo com a Lei 
12.546/2011 onde foi criado o Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras – REINTEGRA com o objetivo de reintegrar 
valores referentes a custos tributários residuais existentes 
nas suas cadeias de produção. 
 
9.) OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR 
O VENDEDOR deve: 



(i) Deliver the products in compliance with the orders 
posted by the PURCHASER within the delivery 
period mutually agreed to by the parties in the 
purchase order(s). 
 

(ii) Comply with all laws and regulations of Brazil. 
 

(iii) Ensure the quality and marketability of the 
“PRODUCTS” as defined in the purchase order. 
 
 

(iv) Keep the PURCHASER thoroughly informed of all 
steps of PROVIDER’s processing of the purchase 
order.  
 

10.) OBLIGATIONS OF THE PURCHASER 
The PURCHASER shall: 

(i) Pay for the “PRODUCTS” as set forth in the purchase 
order(s). 
 

(ii) Provide the documents evidencing the export of 
“PRODUCTS” for the Brazilian government 
agencies, upon written request, where and if 
applicable.  

 
 
11.)  WARRANTY AND QUALITY CONTROL 

(i) PROVIDER ensures that its activities and facilities 
are in accordance with the GMP as well that it has 
all the Operational Licenses necessary for the 
implementation of this Agreement, in respect of 
which the PROVIDER guarantees to remain valid 
throughout the term of this Agreement. 
 

(ii) The PROVIDER shall adopt all necessary procedures 
for storage, transport and handling of the products 
within its facilities, in order to maintain the integrity 
thereof as delivered by Suppliers, in order to comply 
with the obligations related to this agreement. 
 

(iii) The PROVIDER assures that the products will 
comply with the Technical Specifications and 
Quality Requirements described in the purchase 
order(s). 
 

(iv) PURCHASER is liable for monitoring and informing 
the PROVIDER of any changes in Regulatory 
Standards that change the Technical Specifications 
and Quality Requirements of the Products. 
 
 

(v) If the Products are rejected by the PURCHASER’s 
clients for failing to comply with the Technical 
Specifications and/or Quality Requirements, by 
means of a justified report, at the PURCHASER's 
discretion can choose between (i) the return and 
reprocessing by the PROVIDER or (ii) destruction by 
the PROVIDER. 
 
 

(vi) PROVIDER will be entitled to the rights of the 
defense, which shall be submitted within 10 (ten) 

(i) entregar os produtos em conformidade com os 
Pedidos de compra enviados pela COMPRADORA 
dentro do período de entrega mutuamente 
acordado pelas partes no pedido (s) de compra. 

 
(ii) Cumprir todas as leis e regulamentos do Brasil. 
 
(iii) assegurar a qualidade e a negociabilidade 

/vendabilidade dos "produtos", conforme definido 
no pedido de compra. 

 
(iv) Manter a COMPRADORA completamente informada 

de todos os passos do VENDEDOR no 
processamento da ordem de compra. 

 
10.) OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA 
A COMPRADORA deverá: 

(i) Pagar pelos "produtos", conforme estabelecido na 
ordem (s) de compra. 

 
(ii) Fornecer os documentos que comprovem a 

exportação dos "produtos" para as agências 
governamentais brasileiras, mediante pedido 
escrito, onde e quando for o caso. 

 
11.) CONTROLE DE GARANTIA E QUALIDADE 

(i) O VENDEDOR garante que as suas atividades e 
instalações estão em conformidade com o “GMP” 
bem como tem todas as licenças de operação 
necessárias para o atendimento da demanda e 
produção dos produtos a ser entregues à 
COMPRADORA.  

 
(ii) O VENDEDOR deve adotar todos os procedimentos 

necessários para o armazenamento, transporte e 
manuseamento dos produtos dentro das suas 
instalações, a fim de manter a integridade dos 
mesmos, a fim de cumprir as obrigações 
relacionadas com este acordo. 

 
(iii) O VENDEDOR garante que os produtos vão atender 

as especificações técnicas e requisitos de qualidade 
descritos no pedido (s) de compra. 

 
 
(iv) A COMPRADORA é responsável por monitorar e 

informar o VENDEDOR de quaisquer mudanças nas 
Normas Regulamentadoras que alteram as 
especificações técnicas e requisitos de qualidade 
dos produtos. 

 
(v) Se os produtos forem rejeitados pelos clientes da 

COMPRADORA por não cumprir com as 
especificações técnicas e / ou requisitos de 
qualidade, a COMPRADORA, por meio de um 
relatório justificado, poderá escolher entre (I) A 
recuperação e reprocessamento do produto 
rejeitado quando possível ou (II) a destruição do 
produto rejeitado.  

 



business days from the notice of rejection by the 
PURCHASER. 

(vii) In the case of a return for the reprocessing of 
Products rejected by PURCHASER's clients and/or 
quality control, it should issue the return invoice 
within the terms and forms required by legislation. 
 
 

(viii)  The PROVIDER undertakes to provide to the 
PURCHASER, whenever requested, all documents 
and information required for compliance with the 
regulations in Brazil, of which the PROVIDER has 
knowledge, ownership and control. 
 
 

(ix) The PROVIDER undertakes to conserve the copy of 
this agreement during its term of validity, as well as 
copies of Binding Orders, input invoices and return 
of Products. 
 
 
 

(x) The PURCHASER will be liable for the 
implementation and funding of any recall of any 
Product: 

(a) upon the request by the Regulatory Authority 
with jurisdiction to request or determine a 
recall; or 

(b) upon written request by either Party by and 
between the Parties, detailing the causes for a 
recall. 
 

(xi) The PURCHASER shall use and only rely on its own 
experience, knowledge and judgment in respect to 
the Products the intended Uses of the Products. As 
set forth above, the only guarantee granted by 
PROVIDER is that the Products comply with 
Specifications and Quality requirements and 
PROVIDER provides no adjustment guarantee to 
PURCHASER on the use of Products for specific 
purpose. PURCHASER is solely and exclusively liable 
for evaluating whether the Products, its formulas 
and ingredients and components are proper for the 
intended Uses. However, PURCHASER is liable for 
checking and complying with all requirements and 
legal limits on the use of Products and obtain all 
applicable licenses and authorizations to export. 
 
 
 

12.) TERM 
This Agreement shall be valid until a new version has been 
posted on PURCHASER’S website(s). 
 
13.) TERMINATION OR EVENTS OF BREACH OF CONTRACT 

(i) If either one of the parties hereto shall breach their 
duties under this agreement, the non-breaching 
party may request the breaching party, in writing, 
to cure the breach. If the breach is not cured within 
5 (five) days of the date of the emailed notice, the 
other party shall have the right to terminate this 
Agreement with immediate effect. 

(vi) O VENDEDOR terá o direito de defesa, que será 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir 
da notificação da rejeição pela COMPRADORA. 

 
(vii) No caso de retorno para reprocessamento de 

produtos rejeitados pelos clientes da COMPRADORA 
e/ou controle de qualidade, esta deverá emitir nota 
fiscal de devolução nos termos e formas exigidos 
pela legislação Brasileira. 

 
(viii) O VENDEDOR se compromete a fornecer à 

COMPRADORA, sempre que solicitado, todos os 
documentos e informações necessários para o 
atendimento às regras estabelecidas pelos órgãos 
de fiscalização e regulamentação no Brasil, dos quais 
o prestador tenha conhecimento, propriedade e 
controle.  

(ix) O VENDEDOR se compromete a conservar cópia 
deste acordo durante o seu prazo de validade, bem 
como cópias de ordens de compra, Notas fiscais de 
saída e retorno de produtos e quaisquer outros 
documentos pertinentes ao negócio firmado com a 
COMPRADORA.  

 
(x) A COMPRADORA será responsável pela 

implementação e financiamento de qualquer 
“recall” de qualquer produto: 

(a) a pedido da Autoridade Reguladora 
competente para solicitar ou determinar um 
recall; ou 

(b) mediante pedido escrito por qualquer das 
Partes por e entre as Partes, detalhando as 
causas para um recall. 

 
(xi) a COMPRADORA deverá usar e só depender de sua 

própria experiência, conhecimento e julgamento 
para definir a utilização dos produtos. Conforme 
estabelecido acima, a única garantia concedida pelo 
VENDEDOR é que os produtos cumpram com as 
especificações e requisitos de qualidade e o 
VENDEDOR não deverá oferecer nenhuma garantia 
de ajuste para a COMPRADORA relativa à utilização 
dos produtos para fins específicos. A COMPRADORA 
é única e exclusivamente responsável por avaliar se 
os produtos, suas fórmulas, ingredientes e 
componentes são adequados para as utilizações 
previstas. No entanto, a COMPRADORA é 
responsável por verificar e cumprir com todos os 
requisitos e limites legais sobre o uso de produtos e 
obter todas as licenças e autorizações aplicáveis ao 
processo de exportação. 

 
12.) TERMO 
Este Acordo será válido até que uma nova versão seja 
publicada no site (s) DA COMPRADORA. 
 
13.) RESCISÃO OU EVENTOS DE QUEBRA DE CONTRATO 

(i) Se qualquer uma das partes do presente regulamento 
violar os seus deveres nos termos do presente 
acordo, a parte não infratora poderá solicitar à parte 
infratora, por escrito, para corrigir a violação. Se a 
violação não for corrigida no prazo de 5 (cinco) dias 



 
 

(ii) The present Agreement may be rescinded at any 
time by either party if one or more of the following 
events shall occur: 

a) The insolvency of either party or the filling of a 
voluntary bankruptcy, judicial liquidation or 
reorganization petition by either party; 
 

b) The loss of either party’s management or 
control of its business by virtue or any law, 
decree, order, rule, regulation, ordinance or 
any other clause; 
 
 

c) The loss, suspension or impairment of either 
party’s authority to exist as a corporation or 
transact business in Brazil. The failure to 
comply with any clause of this Agreement. 
 
 

(iii) Upon expiration of the present Agreement, any 
reciprocal obligations will terminate. However, any 
order received during the validity of this Agreement 
has to be completed according to its terms, and the 
obligations of the parties in relation thereto shall be 
performed. 
 

14.)  INDEMNITY  
(i) The Parties shall fulfill this Agreement in accordance 

with all applicable laws and regulations being solely 
liable for any losses and damages caused to the 
other party.  
 

(ii) PROVIDER’s liability shall not be limited to damages 
and losses directly caused by its fault that could be 
foreseen at the date of acceptance of the purchase 
order(s).  
 

(iii) The PROVIDER’s liability for delay in delivery of the 
Products, in breach of the conditions defined in the 
purchase order(s), shall be limited to 25% (twenty-
five percent) of the total amount of Products in 
delay. PURCHASER has the unrestricted right to 
withhold any payments due to PROVIDER to cure 
these damages.    
 

(iv) Furthermore, PROVIDER shall be liable before the 
PURCHASER or any third party for loss of profits, 
indirect damages, loss or reduction of goodwill, 
customers, sales or profits, penalties imposed by 
PURCHASER’s customers, failures or stoppages of 
production or work, damage to other Products, or 
costs of idleness. 
 

15.) THE PROTECTION OF TRADEMARKS AND PATENTS 
(i) The PROVIDER represents herein to be aware that 

all data, standards, formulae, compositions and 
other information pertinent to the products are or 
should be subject to legal protection regarding 
intellectual property rights or related, and the 
PROVIDER undertakes to use it strictly for the 

a contar da data da notificação por e-mail, a outra 
parte terá o direito de denunciar o presente 
contrato, com efeitos imediatos. 

 
(ii) O presente Contrato poderá ser rescindido a 

qualquer momento por qualquer das partes, se 
ocorrer um ou mais dos seguintes eventos: 

a) A insolvência de uma das partes ou o pedido 
de falência voluntária, liquidação judicial ou 
recuperação judicial por qualquer das partes; 

 
b) A perda de gestão ou controle da sua atividade 

por força de qualquer lei, decreto, ordem, 
regra, regulamento, portaria ou qualquer 
outra cláusula por qualquer das Partes; 

 
c) A perda, suspensão ou impedimento de 

qualquer das Partes de existir como uma 
corporação ou realizar negócios no Brasil. O 
descumprimento de qualquer cláusula deste 
Acordo. 

 
(iii) Após o termino do presente Acordo, quaisquer 

obrigações recíprocas irão terminar. No entanto, 
qualquer ordem recebida durante a validade do 
presente CONTRATO deve ser realizada de acordo 
com seus termos, e as obrigações das partes em 
relação a eles devem ser cumpridas. 

 
14.) INDENIZAÇÃO 

(i) As Partes devem cumprir este Contrato, em 
conformidade com todas as leis e regulamentos 
aplicáveis e ser o único responsável por quaisquer 
perdas e danos causados à outra parte. 

 
(ii) a responsabilidade do VENDEDOR não deve ter 

limitada a danos e prejuízos causados diretamente 
por sua culpa que poderiam ser previstos e evitados 
à data da aceitação do pedido (s) de compra. 

 
(iii) a responsabilidade do VENDEDOR por atraso na 

entrega dos produtos, e violação das condições 
definidas na ordem (s) a compra, será limitada a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total de produtos 
em atraso. A COMPRADORA tem o direito irrestrito 
de reter quaisquer pagamentos devidos ao 
VENDEDOR para reparar esses danos. 

 
(iv) Além disso, o VENDEDOR será responsável perante 

a COMPRADORA ou qualquer terceira parte por 
lucros cessantes, danos indiretos, perda ou redução 
de clientes, vendas ou lucros, credibilidade, 
penalidades impostas por clientes à COMPRADORA, 
falhas ou interrupções de produção ou de trabalho, 
danos a outros produtos, ou custos de inatividade. 

 
15.) A PROTEÇÃO DE MARCAS E PATENTES 

(i) O VENDEDOR declara estar ciente de que todos os 
dados, padrões, fórmulas, composições e outras 
informações pertinentes aos produtos são ou devem 
ser sujeitas a uma proteção jurídica em matéria de 
direitos de propriedade intelectual ou relacionada, e 



purposes pursued in this Agreement, as defined by 
the PURCHASER. Its use is forbidden for purposes 
different from those referred to herein, including its 
disclosure or information by any means or vehicle, 
even if the information purposes only, without the 
previous and express consent by the PURCHASER. 
 
 

(ii) In view of the foregoing, the PROVIDER, by itself, by 
direct or indirect participants of its capital, its 
subsidiaries or affiliated companies, its officers, 
agents, employees and/or other persons under its 
direct or indirect liability, acknowledges that it 
cannot claim or allege whatsoever under any 
pretext and at any time, any right or license with 
respect to the Products. 
 
 

(iii) Nothing in this agreement should be construed as 
granting to the PROVIDER, ownership or other 
interests related to the Products, the trademark, 
patent and/or any intellectual property or related 
owned by the PURCHASER. 
 

16.) GENERAL PROVISIONS 
(i) No Party should assign its obligations under this 

Agreement to any person without the prior written 
consent of the other party, provided that, however, 
such consent is not required if (a) the Agreement is 
assigned or transferred to an affiliate of any party, 
(b) the assignment results from any confirmed 
change of control a Party and such change of control 
does not affect significantly the relationship 
between the Parties, rendering of services or the 
continuity of this agreement. 
 
 

(ii) For the purposes of clause 16 (i), control should be 
understood as: (a) the power to govern the financial 
and operating policies of an enterprise so as to 
obtain benefits from its activities; or (b) be entitled 
to partners' rights to ensure permanently, the 
majority of the votes of the General Meeting and 
the power to elect the majority of the offices of the 
entity. The assignee must inform the other party in 
writing within 20 (twenty) days after the change of 
control occurred. 
 

(iii) The Parties recognize that the partial exercise, the 
non-exercise, the granting of term, tolerance or 
delay in respect of any right granted thereto by this 
Agreement shall not constitute novation or grant to 
any Party the right to fail to comply with the 
provisions contained in this Agreement. 
 

(iv) The terms and conditions of this Agreement also 
apply to any successor to any of the parties. 
 
 

(v) Any amendment of this Agreement shall be made 
by written instrument signed by the Parties. 
 

o VENDEDOR compromete-se a usá-los estritamente 
para os fins expostos no presente acordo, tal como 
definido pela COMPRADORA. Seu uso é proibido 
para fins diversos daqueles aqui referidos, incluindo 
a sua divulgação ou informação por qualquer meio 
ou veículo, mesmo que para efeitos de informação, 
sem o consentimento prévio e expresso da 
COMPRADORA. 

 
(ii) Em vista do exposto, o VENDEDOR, por si só, pelos 

participantes diretos ou indiretos de seu capital, 
suas controladas ou coligadas, seus diretores, 
agentes, empregados e / ou outras pessoas sob a sua 
responsabilidade, direta ou indireta, reconhece que 
não poderá reivindicar ou alegar, sob qualquer 
pretexto, e em qualquer momento, qualquer direito 
ou licença com respeito aos Produtos 
comercializados pela COMPRADORA. 

 
(iii) Nada neste acordo deve ser interpretado como 

concessão, propriedade ou outros interesses 
relacionados aos produtos, marcas comerciais, 
patentes e / ou qualquer propriedade intelectual de 
propriedade da COMPRADORA. 

 
16.) DISPOSIÇÕES GERAIS 

(i) Nenhuma parte deve atribuir suas obrigações nos 
termos deste Contrato, a qualquer pessoa sem o 
prévio consentimento por escrito da outra parte, no 
entanto, esse consentimento não será necessário se 
(a) o acordo for cedido ou transferido para uma 
afiliada de qualquer das Partes, (b) os resultados de 
atribuição de qualquer alteração de controle de uma 
parte seja confirmada e tal mudança de controle não 
afete significativamente o relacionamento entre as 
partes, a prestação de serviços ou a continuidade 
deste acordo. 

 
(ii) Para os efeitos da cláusula 16 (i), o controle deve ser 

entendido por: (a) o poder de gerir as políticas 
financeiras e operacionais de uma empresa a fim de 
obter benefícios de suas atividades; ou (b) o direito 
dos parceiros de assegurar de forma permanente, a 
maioria dos votos da Assembleia Geral e o poder de 
eleger a maioria dos escritórios da entidade. O 
cessionário deve informar a outra parte, por escrito, 
no prazo de 20 (vinte) dias após data da mudança de 
controle. 

 
(iii) As Partes reconhecem que o exercício parcial, o não 

exercício, a concessão de prazo, tolerância ou atraso 
em relação a qualquer direito concedido a eles pelo 
presente Acordo não constituirá novação ou direito 
de não cumprir as disposições contidas no presente 
Acordo. 

 
(iv) Os termos e condições deste Contrato aplicam-se 

igualmente a qualquer sucessor para qualquer das 
partes. 

 



 
(vi) The PROVIDER and the PURCHASER, during the 

term of this agreement, also agree to: 
a. not to assist others in breach of any law, 

whether through the forgery of documents or 
by any other means; 

b. not to pay any bribes, directly or indirectly, to 
any public official in order to obtaining any 
benefits; 

c. not to pay or receive bribes or participate in 
any other unethical, fraudulent practice or 
corruption. 

 
(vii) If any provision of this Agreement is or become void 

or voidable, invalid or unenforceable, such 
provision shall not affect the validity and 
enforceability of the remaining provisions. 
 

(viii) This Agreement will be governed by the terms and 
conditions contained above and by the purchase 
order(s), duly initialed by the parties hereto, whose 
provisions are incorporated by reference hereto as 
if herein were fully transcribed constituting an 
integral part of this Agreement. 
 
 

(ix) In the event of any conflict between the provisions 
of this agreement, this Agreement shall prevail. 
 

(x) This agreement cancels and replaces any earlier 
understandings, whether oral or written, 
established between the Parties and/or its affiliates 
with respect to the subject matter hereof. 
 

17.) NON-COMPETITION 
During the term of this agreement and any extensions 
and/or variations thereto, PROVIDER shall not, directly or 
indirectly, without the prior written consent of the 
PURCHASER, conduct and/or engage in any activity with 
new clients to sell its Products to any other client than 
PURCHASER which would, under the discretion of the 
PURCHASER, represent competitive products to the Pro 
Care product line and all other product lines of 
PURCHASER. This undertaking is intended to grant 
exclusivity rights for PURCHASER with PROVIDER for the 
sale of the Products defined herein and the purchase 
order(s).  
 
 
18.) CONFIDENTIALITY 

(i) Except as required by applicable law or as to be set 
forth in writing by the parties, each Party shall: (a) 
keep confidential any Confidential Information; and 
(b) refrain from disclosing such Confidential 
Information to any third party. 
 

(ii) The obligation of confidentiality provided herein 
shall not apply to any information or 
documentation that: 

a. at the time of disclosure, are in the public 
domain; 

(v) Qualquer alteração do presente acordo deve ser 
feita por instrumento escrito assinado por ambas as 
partes. 

 
(vi) o VENDEDOR e a COMPRADORA, durante a vigência 

deste contrato, também concordam em: 
a. não ajudar outros em violação de qualquer lei, 

seja por meio da falsificação de documentos 
ou por qualquer outro meio; 

b. não pagar suborno, direta ou indiretamente, a 
qualquer funcionário público, a fim de obter 
quaisquer benefícios; 

c. não pagar ou receber subornos ou participar 
de qualquer outro ato antiético, praticar 
corrupção ou fraudes. 

 
(vii) Se qualquer disposição deste Contrato for ou se 

tornar nula ou anulável, inválida ou inexequível, tal 
disposição não afetará a validade e aplicabilidade 
das disposições restantes. 

 
(viii) O presente Acordo será regido pelos termos e 

condições contidas acima e pela ordem de compra 
(s), devidamente rubricado pelas partes 
contratantes, cujas disposições são incorporadas 
por referência ao presente como se aqui fossem 
transcritas na íntegra constituindo uma parte 
integrante do presente Acordo. 

 
(ix) No caso de qualquer conflito entre as disposições 

deste acordo, o presente acordo deverá prevalecer. 
 
(x) O presente acordo anula e substitui quaisquer 

entendimentos anteriores, seja oral ou escrita, 
estabelecidos entre as partes e / ou suas afiliadas 
com relação ao assunto aqui tratado. 

 
17.) NÃO CONCORRÊNCIA 
Durante a vigência do presente acordo e quaisquer 
prorrogações e / ou variações dos mesmos, o VENDEDOR 
não deve, direta ou indiretamente, sem o prévio 
consentimento por escrito da COMPRADORA, conduzir ou 
exercer qualquer atividade para vender os seus produtos a 
outro novo cliente, além da COMPRADORA, que por 
julgamento desta, representar concorrência para a linha 
Pro Care ou todas as outras linhas de produtos da 
COMPRADORA.  
Este compromisso visa conceder direitos de exclusividade 
para a COMPRADORA com o VENDEDOR para a produção 
e/ou venda dos produtos definidos na (s) ordem (s) de 
compra. 
 
18.) SIGILO 

(i) Salvo quando exigida pela lei aplicável ou quando 
estabelecido por escrito entre as partes, cada uma 
das partes deverá: (a) guardar sigilo das Informações 
Confidenciais; e (b) abster-se de divulgar tais 
informações confidenciais para terceiros. 

 
(ii) A obrigação de confidencialidade contidas neste 

documento não se aplica a qualquer informação ou 
documentação que: 



b. after the disclosure, are published or 
otherwise become available to the general 
public, without any fault of the parties; 

c. are received from a third party by the 
disclosing Party, provided that such third party 
or any other part from whom such third party 
has received such information has not 
breached any obligation of confidentiality 
pertaining to such information; and 

d. are disclosed by either party, when the 
disclosure is required by court order. 
 
 

(iii) Notwithstanding the foregoing, from the date of 
signature of this Agreement, each party undertakes 
to keep confidential and refrain from use for any 
purpose any non-public information regarding this 
Agreement, of the Products, their manufacture, 
marketing, distribution, promotion and 
dissemination, as well as the other party and/or its 
affiliates, that such Part, its affiliates, or their 
respective employees will have knowledge. 
 

(iv) Each Party shall undertake to cause its respective 
affiliates to comply with the obligation of 
confidentiality provided for in this clause. 
 
 

19.) NOTICES 
(i) All orders, notices, requests, consents, 

communications and deliveries herein provided for 
will be in writing and shall be deemed to be duly 
made if delivered against receipt by courier service, 
e-mail, fax or by hand at the addresses listed 
hereunder, or in other addresses that will be 
provided subsequently by written notice delivered 
to such addresses. 
 

(ii) All orders, requests, consents, notices, 
communications and delivery shall be deemed to be 
made on the date of their actual delivery to the 
persons mentioned hereunder as should be 
amended in accordance with this clause. 
 

20.) FORCE MAJEURE 
(i) If any Party is unable, wholly or in part, by virtue of 

Force Majeure event, to comply with or fulfill any 
obligation or condition of this Agreement, such 
obligation or condition will be suspended during the 
impossibility so caused, and such Party will be 
released from any liability during such period. The 
Party claiming the right to suspend the obligations 
according to this Agreement, by virtue of Force 
Majeure event, shall notify the other Party in 
writing of the events giving rise to the event, the 
estimated period of suspension and the degree of 
interference in its operations, immediately after the 
event of Force Majeure at the latest 5 (five) days 
after the occurrence of the event. 
 
 

a. no momento da divulgação, são do domínio 
público; 

b. após a divulgação, são publicadas ou que de 
outra forma se tornar disponível ao público 
em geral, sem qualquer culpa das partes; 

c. são recebidos de terceiros pela parte 
divulgadora, desde que tais terceiros ou 
qualquer outra parte de quem tal terceiro 
recebeu a informação não violou qualquer 
obrigação de confidencialidade relativos a 
essas informações; e 

d. são divulgadas por qualquer das partes, 
quando a divulgação é exigida por ordem 
judicial. 

 
(iii) Não obstante ao acima disposto, a partir da data da 

assinatura do presente Acordo, cada uma das partes 
compromete-se a manter em sigilo e abster-se de 
uso para qualquer finalidade qualquer informação 
não pública em relação a este Acordo, dos produtos, 
a sua fabricação, comercialização, distribuição, 
promoção e divulgação, bem como a outra parte e / 
ou de suas afiliadas, ou seus respectivos 
empregados terão conhecimento. 

 
(iv) Cada uma das partes compromete-se a fazer com 

que suas respectivas afiliadas cumpram com a 
obrigação de confidencialidade prevista nesta 
cláusula. 

 
19.) INFORMAÇÕES 

(i) Todos os pedidos, notificações, solicitações, 
consentimentos, comunicações e entregas aqui 
previstas serão por escrito e serão consideradas 
como devidamente feitas se entregue contra recibo 
pelo serviço de correio, e-mail, fax ou à mão nos 
endereços listados abaixo, ou em outros endereços 
que serão fornecidos posteriormente por 
notificação escrita. 

 
(ii) Todos os pedidos, solicitações, consentimentos, 

notificações, comunicações e entregas serão 
considerados finalizados na data da sua entrega 
efetiva às pessoas mencionadas em documento 
anexado a este e de acordo com esta clausula. 

 
20.) FORÇA MAIOR 

(i) Se qualquer das partes for incapaz, no todo ou em 
parte, em virtude de caso de força maior, de cumprir 
ou cumprir qualquer obrigação ou condição deste 
Acordo, essa obrigação ou condição será suspensa 
durante a impossibilidade, e essa Parte será liberada 
de qualquer responsabilidade durante esse período. 
A Parte que  reivindicar o direito de suspender as 
obrigações de acordo com este Contrato, em virtude 
de caso de força maior, deverá notificar a outra 
Parte, por escrito dos fatos que deram origem ao 
evento, o período estimado de suspensão e o grau 
de interferência nas suas operações, imediatamente 
após o evento de Força Maior, o mais tardar até 5 
(cinco) dias após a ocorrência do evento. 

 



(ii) The Parties shall (a) make all reasonable efforts to 
prevent and reduce to a minimum and mitigate the 
effect of any delay or increased costs caused by any 
Force Majeure, and (b) make every reasonable 
effort to ensure the resumption of the regular 
fulfillment of any obligation under this Agreement 
immediately after the termination of any event of 
Force Majeure. 
 

(iii) If any Event of Force Majeure lasts for more than 60 
(sixty) days, either Party may terminate this 
Agreement upon prior written Notice to the other 
party. 
 

21.) OFFICIAL LANGUAGE 
The original presented Agreement is drafted in Portuguese 
and English language and shall be the only valid and 
binding document reflecting the Agreement between the 
parties and shall govern any dispute over the terms and 
obligations arising under the Agreement, any alteration, 
amendment, change, modification, waiver, or addition to 
this Agreement shall be valid or binding unless the same is 
in writing and signed by duly authorized representatives of 
the parties, or by the parties themselves. 
 
22.) GOVERNING LAW 

(i) This Agreement shall be governed and construed in 
accordance with the laws of the Brazil, to the 
exclusion of its rules on conflict of laws, if any part 
or portions hereof shall be determined to be invalid, 
illegal or unenforceable in whole or in part, neither 
the validity of the remaining part of such term nor 
the validity of any other term of this Agreement 
shall in any way be affected thereby.  
 

(ii) The parties elect the circuit court of Sao Paulo, Sao 
Paulo, Brazil, as the competent forum to clarify any 
issues or disputes derived from this Agreement, 
waiving any other court, regardless of how 
privileged it might be. 
 

23.) VERSION DATE 
The version date of this Agreement is September 1, 2015. 
 

 
 

 
*** Space intentionally left blank*** 

 

(ii) As partes deverão: (a) envidar todos os esforços para 
prevenir e reduzir a um mínimo e atenuar o efeito 
de qualquer atraso ou aumento dos custos causados 
por qualquer Força Maior, (b) fazer todos os 
esforços razoáveis para garantir a retomada do 
regular cumprimento de qualquer obrigação 
decorrente do presente Acordo imediatamente 
após o término de qualquer evento de Força Maior. 

 
 (iii) Se qualquer evento de Força Maior durar mais de 

60 (sessenta) dias, qualquer das partes poderá 
rescindir este Contrato mediante notificação prévia 
por escrito à outra parte. 

 
21.) IDIOMA OFICIAL 
O acordo original é redigido em Língua Portuguesa e Inglesa 
e será o único documento válido e vinculativo refletindo o 
acordo entre as partes e aplicável a qualquer disputa sobre 
os termos e as obrigações decorrentes deste Acordo, 
qualquer alteração, emenda, modificação, alteração, , 
renúncia ou adição a este Acordo será válido ou vinculante, 
a menos que o mesmo seja por escrito e assinado por 
representantes devidamente autorizados das partes, ou 
pelas próprias partes. 
 
22.) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

(i) O presente Acordo será regido e interpretado de 
acordo com as leis do Brasil, se qualquer parte ou 
partes deste documento for excluída por conflito 
com a Lei, considerada inválida, ilegal ou inexequível 
em sua totalidade ou em parte, a validade da parte 
restante ou de qualquer outro termo do presente 
Acordo não deverá ser afetada. 

 
 
(ii) As partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil, competente para esclarecer 
quaisquer questões ou litígios derivados deste 
acordo, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
23.) DATA DESTA VERSÃO 
A versão atualizada do presente Acordo é 01 de setembro 
de 2015. 
 
 
 

*** Espaço em branco deixado intencionalmente *** 
 

 


