General Purchase Terms and
Conditions

1..1.
Termos
e Condições Gerais de
Compra

1.

Scope

1.

Escopo

1.1.

The legal relationship between Formel D
(hereinafter “Formel D”) and the supplier
(hereinafter “supplier”) is exclusively
based on the following terms (“PT&C”) and
any other individual agreements made.

1.1.

Regulamentar o relacionamento entre a
empresa Formel D doravante denominada
Contratante, e seus fornecedores
doravante denominados Fornecedor, o qual
está exclusivamente baseado nos
seguintes termos (“T&CC”) e outros
acordos individuais firmados.

1.2.

Additions and changes to these terms must
be in written form. This also applies to
varying from this written requirement.

1.2.

As inclusões e alterações nesses termos
devem ser efetuadas na forma escrita.

1.3.

Each change to these PT&C by Formel D
becomes part of the contract between
Formel D and the supplier as of time of
amendment.

1.3.

Cada alteração nesses T&CC efetuada
pela Contratante torna-se parte do contrato
entre Contratante e fornecedor a partir da
ciência da alteração.

2.

Orders

2.

Pedidos

2.1.

Orders and their acceptance by the supplier
such as call offs by Formel D (including any
changes or additions) can be declared in
writing or by electronic means. Oral or
telephone orders are only binding when
confirmed in writing by Formel D.

2.1.

Todas as solicitações realizadas pela
Contratante, tais como pedido e
cancelamentos respectivos, só terão
validade e eficácia se realizados por
escrito, inclusive por meio eletrônico.
Pedidos verbais ou por telefone vincularão
o fornecedor assim que confirmados, por
escrito, pela Contratante.

2.2.

If Formel D does not receive the supplier’s
order confirmation within seven days of
receiving the order, Formel D is entitled to
revoke the order

2.2.

Caberá ao fornecedor confirmar o pedido
realizado em até 7 (sete) dias sob pena
deste ser considerado cancelado,
independentemente
de
qualquer
notificação ou interpelação. Se a
Contratante não receber a confirmação do
pedido do Fornecedor dentro do prazo
estipulado, poderá, a seu critério, revogar o
pedido

2.3.

Formel D can demand changes to the item
to be delivered or the ordered service or
execution if this is reasonable for the
supplier. The effects, including any
additional or reduced costs and delivery
deadlines are to be mutually and

2.3.

A Formel D poderá solicitar alterações dos
produtos e/ou da prestação ou execução
dos serviços, se tais alterações forem
aceitáveis para o fornecedor. As
consequências,
incluindo
eventuais
aumentos ou reduções de custos, assim
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appropriately negotiated.

como alterações nos prazos de entrega,
devem ser mutuamente e adequadamente
acordados .

3.

Delivery and shipment

3.

Entrega e embarque

3.1.

The supplier is obliged to adhere to the
order in all its terms, specially with regard
to the quantity, quality, brand and delivery
deadline of goods stated in the order, both
regarding the delivery of works (hereinafter
“goods”) as well as the services to be
provided (hereinafter “services”)
The
herein stated obligation is considered as
accomplished when the goods or services
have been delivered or rendered at the
address established by the contractor,
remaining without failure or faults during
their execution or utilization.

3.1.

O pedido deve ser fielmente cumprido pelo
fornecedor em todos os seus termos,
especialmente no que se refere à
quantidade, qualidade, marca e prazos
declarados no pedido, tanto para
fornecimento
de
bens,
doravante
denominados mercadorias como para
prestação de serviços, doravanete
denominados serviços. Considera-se
cumprida a obrigação aqui estabelecida,
quando as mercadorias ou os serviços,
forem, respectivamente, entregues ou
prestados no endereço fixado pela
Contratante e permanecerem livres de
falhas ou defeitos durante a sua execução
ou utilização.

3.2.

If the supplier must assume that a delivery
or provision is not possible in full or in part
on the agreed delivery deadline or within
the delivery period, he must inform
Formel D in writing without delay stating the
duration and reasons..

3.2.

Caso o fornecedor seja obrigado a admitir
que uma entrega ou ou fornecimento não
possa ser parcialmente ou totalmente
cumprido na data previamente combinada
ou dentro do período de fornecimento, ele
deve imediatamente informar a Formel D
por escrito, informando a duração e as
causas do atraso.

3.3.

If the supplier does not provide notification
of the delay, Formel D is entitled to refuse
acceptance of the goods or services that
were not provided by the deadline stated or
within the period agreed on the order or to
extend the delivery period. The goods can
be returned at the expense and risk of the
supplier. If the delivery is not made within
an appropriate subsequent period,
Formel D is entitled to withdraw from the
contract.

3.3.

Se o fornecedor não apresentar uma
notificação do atraso, a Formel D tem o
direito de recusar o recebimento da
mercadoria ou serviços que não foram
fornecidos dentro do prazo estabelecido ou
dentro do período combinado no pedido, ou
de estender o prazo de entrega.
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3.4.

3.4.

Partial deliveries are only permitted after
prior written agreement by Formel D.

Entregas parciais somente são permitidas
mediante acordo prévio, por escrito, entre
as partes
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3.5.

All subsidiary costs for delivery will be paid
by the supplier, who is also responsible for
eventual indemnity for loss and damage
incurred by contractor, resulting from delay
in delivery of goods or services, even if the
delay is due to fortuitous facts or force
majeure.

3.5.

Todos os custos subsidiários para a
entrega serão pagos pelo fornecedor, que
ainda responde pelas perdas e danos que
possam recair sobre a Contratante,
decorrentes do atraso na entrega da
mecadoria ou prestação do serviço, ainda
que os atrasos decorram de caso fortuito
ou força maior.

3.6.

Delivery and transport of goods are of
exclusive responsibility of the supplier, who
also has to provide for total insurance by a
competent company, where the policy has
to contemplate insurance against natural
disasters, theft, robbery, etc.

3.6.

A entrega e o transporte das mercadorias é
de
responsabilidade
exclusiva
do
fornecedor, o qual deve providenciar
estejam integralmente seguradas por
empresa idônea, inclusive contemplando
na apólice, seguros contra desastres da
natureza, furtos, roubo, etc.
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3.7.

The risk of accidental loss and damage will
be within responsibility of supplier
independently of guilt.

3.7.

O risco de perdas e danos acidentais será
sempre do fornecedor, que responde
independetemente de culpa.

3.8.

If there is a schedule for the delivery or
provision of the service, Formel D only has
a duty to accept the goods or services
stated in this delivery schedule.

3.8.

Se houver uma programação para a
entrega ou fornecimento do serviço, a
Formel D somente tem a obrigação de
aceitar as mercadorias ou serviços
mencionados na referida programação de
fornecimento..

3.9.

The supplier waives the right to exercise
any entrepreneurial liens. The supplier is
only entitled to offset or retain payment if
the counter-claims have been determined
in a legally binding manner or have been
expressly recognised by Formel D.

3.9.

O fornecedor não terá, em nenhuma
hipótese, o direito de compensar, reter
pagamento ou levar título a protesto, salvo
os que tiverem sido expressamente
reconhecidos pela Contratante

4.

Notice of defects

4.

Aviso de defeitos

4.1.

Formel D will notify the supplier of any
defects in the goods or services without
delay in writing as soon as they are
discovered in the proper business process.
The supplier waives the right to object to
the late notification of defects if compulsory
legal provisions do not stipulate something
to the contrary.

4.1.

A Formel D deverá notificar o fornecedor
por escrito sobre quaisquer defeitos da
mercadoria ou do serviço, sem demora e
assim que estes forem constatados dentro
do processo comercial adequado. Se a
legislação obrigatória não estipular nada
contrário, o fornecedor renuncia ao direito à
objeção para a notificação atrasada de
defeitos,

4.2.

The goods or services are only accepted at
the end of the service life of the goods or
after termination of provision of services, by
means of a document EXCLUSIVELY
ISSUED by the contractor.

4.2.

A aceitação da mercadoria e serviço
poderá ocorrer ao término da vida útil do
produto ou do encerramento da prestação
dos serviços, mediante um documento de
EMISSÃO EXCLUSIVA da Contratante.

4.3.

If quality assurance and durability
agreements have been made for the
product, their content has preference over
the provisions made here, as long as they
are adapted to reasonable technical rules
and standards, normally accepted by the

4.3.

Outros acordos que estabeleçam garantia
de qualidade e durabilidade do produto são
prejuduiciais
às
disposições
ora
estabelecidas, desde que adpatados às
normas e padrões técnicos, razoáveis,
comumente aceitos pelo mercado.
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market.
5.

Prices and payment terms

5.

Preços e termos de pagamento

5.1.

If nothing further has been agreed all prices
include the applicable statutory valueadded tax. If the supplier reduces the
generally applicable prices of the ordered
goods between the date of the Formel D
order and the time of delivery, Formel D
can request that the supplier agrees to a
corresponding price reduction and supplies
the ordered goods at the prices valid on the
date of delivery. Formel D can not be
charged a price increase.

5.1.

Os preços acordados entre as partes,
incluem todos os tributos vigentes
incidentes sobre a transação. Para efeito
de pagamento dos produtos ou serviços
fornecidos valerá o menor preço entre a
data do fechamento e a data da entrega da
mercadoria, cabendo ao fornecedor
informar a Contratante sobre qualquer
redução dos preços até a data da entrega.
Nenhum aumento de preço poderá ser
cobrado à Formel D

5.2.

Invoices must be produced without delay
after shipment of the goods by the supplier.
For ongoing business relationships,
invoices must be produced on a monthly
basis. The applicable value-added tax must
be listed separately

5.2.

As faturas devem ser apresentadas no ato
da entrega da mercadoria, contra recibo.
Para relacionamentos comerciais de
natureza continuada, as faturas devem ser
apresentadas
mensalmente,
cuja
incidência tributária deve ser listada
separadamente.

5.3.

If no other payment terms have been
agreed Formel D will pay within 14 days
with a 3% discount, within 30 days with a
2% discount and within 90 days net.
Payments are made as chosen by
Formel D by transfer or cheque.

5.3.

Se nenhum outro termo de pagamento tiver
sido ajustado, o fornecedor concederá a
Contratante os seguintes percentuais de
desconto: 3% (três por cento) para
pagamento do valor em 14 dias; 2% (dois
por cento) para pagamento do valor em 30
dias; Sem desconto para pagamento em
até 90 dias. Os pagamentos são efetuados
por transferência ou cheque, a critério da
Contratante.

In any circumstances, the prices mutually
agreed upon represent the fair
compensation for services rendered, which
include all rights of use, possession and
fruition, as well as authorization for
exclusive know-how and technology
transfer and possibility of freely dispose of
goods acquired by the CONTRACTOR,
without any limitation.

6.

Concession of rights

Em qualquer hipótese, os preços
pactuados entre as partes representam à
justa contraprestação, que inclui todos os
direitos de uso, gozo e fruição, bem como
autorização para transferência de know
how, tecnologia em caráter de
exclusividade e possibilidade de livre dispor
desses
bens
adquiridos
pela
CONTRATANTE, sem qualquer limitação.
6.

Concessão de direitos
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6.1.

The supplier concedes Formel D on receipt
of the ordered goods in addition to
ownership, for a work service from the time
when it is created, all exclusive,
irrevocable, transferable usage and sale
rights without time, geographical or content
restriction for all known types of use and
sale if and to the extent to which the goods
or services represent and/or contain work
results and/or industrial property rights that
can be protected.

6.1.

O
FORNECEDOR
concede
à
CONTRATANTE em caráter irrevogável,
irretratável e de exclusividade, além da
titularidade de todos os serviços e produtos
fornecidos, todos os direitos de uso e
venda, sem restrição de prazo, geográfica
ou de conteúdo, podendo desta forma,
referidos produtos ou serviços, serem
negociados livremente com terceiros,
independentemente de qualquer outra
formalização
ou
remuneração
de
fornecedores.

6.2.

Clause 6.1 also covers the right to copy,
distribute, modify, redesign, change and
add to the works produced. At the same
time Formel D is granted agreement to
transfer the usage rights to third parties.

6.2.

O previsto no item 6.1, também abrange o
direito de copiar, distribuir, modificar,
redesenhar, alterar e adicionar aos
trabalhos produzidos. Ao mesmo tempo, a
Formel D está autorizada a transferir o
direito de uso para terceiros.

7.

Property rights of third parties

7.

Direitos de propriedade de terceiros

7.1.

The supplier guarantees that the materials
and services as well as their content
provided to fulfil the relevant contract are
free from third party property rights. The
supplier will indemnify Formel D for any
claims by third parties and will reimburse
Formel D for any disadvantages from any
infringement of this obligation.

7.1.

O FORNECEDOR garante que os
materiais e serviços, bem como seu
conteúdo, fornecidos para cumprir o
contrato pertinente estão livres de direitos
de propriedade de terceiros. O fornecedor
indenizará a Contratante com relação a
quaisquer reivindicações por terceiros e
reembolsará a Contratante quaisquer
desvantagens decorrentes de qualquer
violação desta obrigação.

7.2.

If the contractual use is adversely affected
by third party property rights, the supplier
must either modify the contractual goods or
services in a manner that is appropriate for
Formel D so that they are no longer
protected or ensure that they can be used
in line with the contract without restriction
and without additional cost to Formel D.

7.2.

Eventual impedimento ou prejuízo no
fornecimento dos produtos ou serviços em
decorrência de reinvindicações ou pedidos
extrajudicias ou judiciais formalizados por
terceiros, ainda que não transitado em
julgado, relacionados a seus direitos de
propriedade, implica no dever de ressarcir
a
Contratante
pelo
fornecedor,
independentemente
de
eventual
adequação nas mercadorias.
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8.

Tools, models

8.

Tools, models

8.1.

The costs of the tools and models required
to produce the ordered goods as well as
their maintenance and renewal are always
charged to the supplier if nothing further is
expressly agreed in other agreements in
writing.

8.1.

Salvo acordo em sentido contrário, todas
as despesas relativas ao fornecimento de
produtos ou serviços, incluindo, mas não
se limitando a, custos das ferramentas e
modelos requeridos para produzir as
mercadorias pedidas, bem como sua
manutenção e renovação, serão sempre de
responsabilidade exclusiva do fornecedor.

8.2.

Tools, models, matrices, gauges, samples
etc. as well as drawings, material
regulations, documentations, data media
and other information media that Formel D
provides to the supplier to execute the
order remain the property of Formel D and
must be returned after completion of the
order without additional request. They must
be stored carefully by the supplier at his
expense, and in particular protected from
being viewed by unauthorised people,
protected from damage of all kinds and only
used for the purposes of Formel D. In
particular the supplier is not authorised to
reproduce them unless this is required to
implement the contract.

8.2.

Eventuais ferramentas, modelos, matrizes,
calibradores, etc., bem como desenhos,
regulamentos
de
materiais,
documentações, mídia de dados e outra
mídia de informações que a Contratante
disponibilizar ao fornecedor para executar
o pedido permanecem propriedade da
Contratante e devem ser devolvidos
imediatamenete após a conclusão dos
pedidos, independentemente de qualquer
aviso ou notificação. O armazenamento de
bens e dados disponibilizados pela
Contratante
é
de
exclusiva
responsabilidade do fornecedor, o qual
deverá zelar para que os referidos bens
fiquem protegidos da vista, análise e cópia
total ou parcial por terceiros. Esses bens
devem ser armazenados cuidadosamente
pelo fornecedor às sua expensas e, em
particular, de modo a garantir o sigilo dos
dados e somente utilizá-los no
cumprimento do objeto do contrato firmado
com a Contratante.O fornecedor não está
autorizado a reproduzir quaisquer
informações ou dados originários desse
instrumento, salvo altorização expressa em
sentido contrário da Contratante.

9.

Execution regulations

9.

Regulamentos para a execução

9.1.

If the supplier receives from Formel D
drawings, samples or other stipulations
they exclusively determine the type,
composition and design of the goods to be
delivered

9.1.

Se o fornecedor receber da Contratante
desenhos,
amostras
ou
outras
estipulações,
estes
determinam
exclusivamente o tipo, composição e
design das mercadorias a serem
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9.2.

If Formel D requests type samples, series
production may only start after written
approval of the sample. Any concerns that
the supplier has about the Formel D
specification, must be notified to Formel D
in writing without delay before starting
series production. In such cases series
production may only be started on the basis
of a further written instruction by Formel D.

9.2.

Se a Contratante solicitar amostras de tipo,
a produção em série somente poderá
começar após aprovação, por escrito, da
amostra. Quaisquer preocupações que o
fornecedor tenha sobre a especificação da
Contratante devem ser notificadas a esta,
por escrito, imediatamente, antes de iniciar
a produção em série. Nesses casos, a
produção em série somente poderá
começar

9.3.

The supplier is obliged to check the order
and all related provisions, drawings or other
documents by Formel D before executing
the order to ensure they are factually
correct and to notify Formel D of any errors
without delay. If such errors are discovered
later although they could have been
discovered if the supplier had properly
checked the order before execution,
Formel D is not obliged to accept any
additional costs incurred.

9.3.

O fornecedor é obrigado a verificar o
pedido e todas as disposições, desenhos
ou outros documentos relacionados
fornecidos pela Contratante antes de
executar o pedido a fim de assegurar que
estejam efetivamente corretos e notificar a
Contratante sobre quaisquer erros
imediatamente. Ocorrendo a verificação
tardia de erros pelo fornecedor, a
Contratante não estará obrigada a aceitar
quaisquer custos adicionais incorridos.

10.

Printed matter

10.

Matéria impressa

10.1.

Two copies of any proofs must be
submitted. If a print error is found after
printing, the supplier can not rely on the fact
that the correction was read by Formel D
and was returned as approved for printing.
The responsibility for overseen print errors
is exclusively with the supplier. Setting
errors must be corrected free of charge.

10.1.

Devem ser submetidas duas cópias de
quaisquer provas. Caso sejam encontrados
erros,
a
responsabilidade
será
exclusivamente do fornecedor, ainda que
as provas tenham sido previamente
submetidas à apreciação da Contratante.

10.2.

Author corrections can be invoiced if their
scope changes the setting time by more
than one hour.

10.2.

Todas as correções serão realizadas
exclusivamente
as
expensas
do
fornecedor.

11.

Warranty

11.

Direito de terceiros

11.1.

Formel D will notify the supplier in writing of
obvious defects in the delivery/service
within 30 (thirty) days after receipt. If not
opposed by statutory provisions, assumed
approval for faults is excluded

11.1.

A Contratante notificará o fornecedor, por
escrito,
sobre
eventuais
defeitos
encontrados até o prazo de 30 (trinta) dias
da data da entrega.
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11.2.

11.2.

If, on delivery or within the established
delivery time, the contractor finds out
defects on delivered goods and/or services,
he can, at his exclusive discretion, take one
of the following actions:

Se no ato da entrega ou no prazo acima
estabelecido, a Contratante constatar
defeitos nas mercadorias e/ou serviços,
poderá, a seu exclusivo critério, adotar um
dos seguintes procedimentos:

a) Demand repair or substitution of faulty
goods and/or services from the supplier
within a period not longer than 30 (thirty)
days.

a) Exigir a reparação ou substituição do
produto e/ou serviço defeituoso pelo
fornecedor em prazo não superior a 30
(trinta) dias.

b) If the faults are not corrected within the
established period, the contractor is entitled
to:

b) Caso a correção não seja levada a efeito
no prazo estipulado, a Contratante poderá:
b.1) Rescindir o contrato e exigir o
abatimento do preço;

b.1) Withdraw from the contract and
demand a price reduction;

b.2) Promover por si ou por terceiros a
correção dos defeitos e exigir o reembolso
dos custos incorridos.

b.2) Resolve itself or arrange for a third
party to correct the faults and to demand
reimbursement for the costs incurred.

Em qualquer das hipóteses acima, a
Contratante poderá exigir as perdas e
danos decorrentes

In any of the above cases the contractor is
entitled to demand the resulting loss and
damage.
11.3.

Any payment of the agreed remuneration
made by Formel D before detecting the
faults does not represent recognition that
the goods are free of defects.

11.3.

Qualquer pagamento da remuneração
ajustada feito pela Contratante antes de
detectar as falhas não representa
reconhecimento de que as mercadorias
não apresentam defeitos.

11.4.

Claims from liability for faults lapse three
years after transfer if the law does not set a
longer or shorter lapsing period or a
different start of the period.

11.4.

As reivindicações de responsabilidade por
falhas prescrevem em três anos após a
transferência se a lei não fixar um prazo de
prescrição maior ou menor ou um início
diferente do prazo.

12.

Liability

12.

Responsabilidade

If no special liability provision is made in
another provision of these terms, the
supplier is obliged in line with the statutory
provisions to pay damages for the damage
incurred by the ordering party directly or
indirectly as a result of the delivery that was
defective or contained faults, due to

Se não houver disposições especiais de
responsabilidade em outras cláusulas
destes termos, o fornecedor responde
objetivamente pelas perdas e danos diretas
ou indiretas decorrentes do fornecimento
para a Contratante de mercadorias e/ou
serviços com falhas ou defeitos, assim
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infringement of safety regulations or
another legal reason for which the supplier
is responsible. Limiting the supplier’s
liability to deliberate action and gross
negligence is excluded if not opposed by
binding legal regulations.

como resultantes do não cumprimento de
disposições de segurança ou outras
causas legais de responsabilidade do
fornecedor. A limitação da responsabilidade
do fornecedor para ação intencional e
grave negligência está excluída, se não for
contrário à legislação obrigatória.

13.

Withdrawal

13.

Retirada

13.1.

The present contract can be annulled by
operation of law, independently of any
notice or judicial notification, to the
discretion of the contractor:

13.1.

Rescinde-se o presente contrato de pleno
direito, independentemente de qualquer
notificação ou interpelação, a critério da
Contratante:

a) if there is a delay in the delivery of goods
or services, without limiting of vested rights
until the date of the termination, including
losses and damages;

a) se ocorrer atraso na entrega dos
serviços ou mercadorias, sem prejuízo dos
direitos adquiridos até a data da rescisão,
inclusive perdas e danos;

b) if the supplier claims or is claimed in
petition of judicial recovery or bankruptcy

b) se o fornecedor demandar ou for
demandado em pedido de recuperação
judicial ou de falência

13.2.

Furthermore, the contractor has the right to
withdraw from the contract if the supplier
fails to comply with any of the clauses
and/or conditions set up in this contract.

13.2.

A Contratante poderá ainda rescindir o
presente, havendo o descumprimento pelo
fornecedor de quaisquer das cláusulas e/ou
condições estabelecidas neste contrato.

13.3.

In all cases, independently of the reason for
withdrawel, the supplier is responsible for
the resulting losses and damages.

13.3.

Em todos os casos, independente de qual
seja o motivo da rescisão, responderá
objetivamente o fornecedor pelas perdas e
danos a que der causa.

14.

Nondisclosure

14.

Não-divulgação
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14.1.

The supplier himself or his mediator, his
associates or subsidiaries is obliged to
maintain absolute confidentiality on all
commercial and technical matters of which
it becomes aware as part of the
cooperation, even after termination of this
contract. Disclosure of any information to
third parties and/or utilization in any form is
prohibited and is subject to appropriate
criminal and civil measures in case of
violation of this rule

14.1.

O fornecedor por si ou interposta pessoa,
seus sócios, coligados ou subsidiários é
obrigado a manter sigilo absoluto sobre
todos os assuntos comerciais e técnicos
envolvendo as partes, mesmo após o
encerramento da relação contratual, sendo
vedada a divulgação de qualquer
informação a terceiros e/ou utilizá-los de
qualquer forma, submetendo-se na
hipótese de infração a essa regra, às
medidas judiciais cabíveis de caráter civil e
criminal

14.2.

This non-disclosure obligation covers both
the information about Formel D and such
information that is notified as part of the
activities with third parties (e.g. Formel D
suppliers, business partners, customers).

14.2.

Esta obrigação de não-divulgação abrange
tanto as informações sobre a Contratante
como as informações que sejam
notificadas como parte das atividades com
terceiros (ex.: fornecedores da Contratante,
parceiros comerciais, clientes).

14.3.

Generally known facts or information of
which the supplier was already aware prior
to the non-disclosure duty or of which the
supply is legally informed or provided by a
third party without a non-disclosure
obligation or which are proven to be
independently developed by the supplier or
were authorised by Formel D for notification
in writing are excluded from the nondisclosure obligation.

14.3.

Fatos ou informações de conhecimento
geral dos quais o fornecedor tenha prévio
conhecimento ao dever de não-divulgação
ou dos quais o fornecedor seja legalmente
informado ou tenham sido fornecidos por
um terceiro sem uma obrigação de nãodivulgação
ou
que
sejam
comprovadamente
desenvolvidos
independentemente pelo fornecedor ou
tenham sido autorizados pela Contratante
por notificação, por escrito, estão excluídos
da obrigação de não-divulgação.

14.4.

The supplier is obliged to impose nondisclosure on his employees and vicarious
agents. This declaration must be presented
to Formel D on request. The supplier is
equally liable for the behaviour of his
employees and vicarious agents as well as
sub-contractors approved by Formel D.

14.4.

O fornecedor é obrigado a impor a nãodivulgação a seus funcionários e agentes
delegados. Esta declaração deve ser
apresentada à Contratante mediante
solicitação. O fornecedor é igualmente
responsável pela conduta de seus
funcionários e agentes delegados bem
como subcontratados

15.

Reservation of title

15.

Reserva de mercado
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15.1

Formel D recognises a simple reservation
of title declared by the supplier. Extended
or expanded reservations of title, especially
group reservations, are not recognised

15.1

A Contratante não reconhece qualquer
reserva de mercado ou exclusividade de
utilização ou vendas de produtos
originários do fornecedor.

16.

Offsetting and assignment

16.

Compensação e cessão

16.1.

The supplier is only entitled to offset
payment if the counter-claims have been
determined in a legally binding manner or
have been expressly recognised by
Formel D.

16.1.

O fornecedor somente terá direito a
compensar as dívidas se estas tiverem sido
expressamente
reconhecidas
pela
Contratante.

16.2.

The supplier’s rights and duties from the
contractual relationship with Formel D may
only be transferred to a third party after the
prior written agreement of Formel D.

16.2.

A transferência ou cessão a terceiros de
quaisquer direitos ou deveres decorrentes
desse instrumento só poderão ser
realizados mediante anuência prévia, por
escrito, da Contratante.

17.

Final provisions

17.

Disposições finais

17.1.

The supplier is not entitled to use subcontractors without the prior written
agreement of Formel D.

17.1.

O fornecedor não poderá subcontratar sem
a anuência prévia, por escrito da
Contratante.

17.2.

The place of fulfilment is determined in line
with the delivery address provided by
Formel D in the relevant order.

17.2.

O local de cumprimento é determinado de
acordo com o endereço da entrega
fornecido pela Contratante no pedido
pertinente.

17.3.

The exclusive court of jurisdiction for all
disputes from the business relationship is
agreed to be the court responsible for
Formel D’s head office.

17.3.

Fica ajustado que o tribunal de jurisdição
exclusivo para todos os litígios decorrentes
do relacionamento comercial deverá ser o
do domicílio da Contratante.

17.4.

The national law of the country in which
Formel D has its head office applies. The
applicability of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of
Goods (CISG) and the provisions of
collision law that would demand the
application of another legal system are
excluded.

17.4.

A lei nacional do país no qual a Contratante
estiver domiciliada deverá ser aplicada. A
aplicabilidade da Convenção das Nações
Unidas sobre Contratos para a Venda
Internacional de Mercadorias (CISG) e as
disposições da lei de colisões que exigiria a
aplicação de um outro sistema legal estão
excluídas.
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17.5.

Should a provision of these PT&C be or
become void, the validity of the remaining
provisions of the PT&C shall not be
affected. The statutory provision shall
replace the ineffective provision. If there is
no statutory provision the ineffective
provision is to be replaced by one that
comes closest to the desired economic
result. This also applies to the existence of
contractual gaps.

17.5.

Se uma disposição destes T&CC for ou se
tornar inválida, a validade das disposições
remanescentes dos T&CC não deverão ser
afetadas. A disposição legal deverá
substituir a disposição inválida. Se não
houver uma disposição legal, a disposição
inválida deve ser substituída por uma que
se aproxime mais do resultado econômico
desejado. Isto também se aplica à
existência de diferenças contratuais.

17.6.

This instrument is an integral part of any
document to govern the legal relationship
between the parties.

17.6.

O presente instrumento é parte integrante
de todo e qualquer documento destinado a
reger a relação jurídica entre as partes.

Date: April 2010

Posição: abril 2010
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