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Best Drive 
TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA 

 
 
(1) CONDIÇÕES DE VENDA.   
 
a. Seguem abaixo as condições de venda de todos os produtos (“Produtos”) e/ou serviços (“Serviços”), quando aplicável, vendidos por 
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., com filial estabelecida na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, 
na Rua Tenente Onofre Rodrigues Aguiar, n. 1401, Galpão 2, Vila Industrial, CEP 08770-041, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.036.483/0009-67 
e NIRE 35904970336, (“Vendedor”) para o cliente (“Comprador”). Qualquer orçamento, fatura ou ordem de serviço do Vendedor é uma oferta 
sujeita e expressamente condicionada ao consentimento do Comprador desses Termos e Condições de Venda e quaisquer termos incluídos 
no orçamento, fatura ou ordem de serviço do Vendedor, seja o consentimento dado por escrito, de forma tácita ou por conduta. A aceitação ou 
pagamento pelos Produtos e/ou Serviços constituirá esse consentimento. “Acordo” constituirá a oferta do Vendedor e consentimento do 
Comprador precedente. O Vendedor rejeita todos os termos adicionais ou diferentes e o Comprador concorda com isso expressamente. 

 
b. O Comprador é responsável pela seleção dos produtos, descritos no pedido (“Produtos”), sua capacidade de alcançar os resultados 
planejados com outros produtos, software e/ou periféricos com projeto, montagem ou aquisições do Comprador. O Comprador também 
reconhece que é de sua inteira responsabilidade a manutenção adequada dos Produtos e que qualquer suporte técnico dado pelo Vendedor 
deverá ser arcado exclusivamente pelo Comprador.  
 
c. O Comprador é responsável pela seleção dos serviços, descritos no pedido (“Serviços”) e permanece integramente responsável por 
todas as decisões sobre aquisições, reparos, modificações ou usos de tais Serviços. Quaisquer descrições, declarações, comentários ou 
expressões refletem a opinião ou observações dos funcionários do Vendedor com base exclusivamente nos dados disponíveis no momento, 
sujeitos às limitações inerentes das tecnologias usadas e não são planejadas, nem podem ser interpretadas como representações ou garantias 
relacionadas as circunstâncias reais. O Comprador é responsável por inspecionar o produto de trabalho do Vendedor (tais como ativos que o 
Fornecedor instalou, consertou ou, de outra forma trabalhou) quando for disponibilizado para o Comprador e notificar o Vendedor sobre 
quaisquer possíveis problemas dentro de cinco (5) dias úteis da constatação do possível problema.  
  
d. O COMPRADOR É RESPONSÁVEL POR REVERIFICAR O NÍVEL DE TORQUE DA RODA(S) DENTRO DOS PRIMEIROS 50 
(CINQUENTA) A 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILÔMETROS DE OPERAÇÃO DEPOIS DA INSTALAÇÃO DA RODA E/OU SERVIÇOS E 
DEVERÁ REAPERTAR CONFORME NECESSÁRIO PARA O NÍVEL DE TORQUE RECOMENDADO UTILIZANDO A SEQUÊNCIA 
ADEQUADA E DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO ESTABELECIDAS NO MANUAL DO FABRICANTE DA RODA 
OU NOS PADRÕES DA INDÚSTRIA. O Comprador reconhece que a verificação do torque deve ser feita como parte do programa de 
manutenção regular do veículo ou em intervalos de 15.000 km (quinze mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, ou intervalos menores ou 
maiores conforme a experiência da frota do Comprador possa ditar.  
  
e. Se o Comprador distribuir ou revender quaisquer Produtos ou Serviços, o Comprador reconhece e concorda que irá fazer com que 
seu cliente receba e aceite as limitações de garantia e disposições estabelecidas nestes Termos e Condições. O Comprador concorda em 
isentar e indenizar o Vendedor em relação a quaisquer prejuízos, perdas, danos (incluindo eventuais lucros cessantes) e despesas de ou 
relacionadas a falha do Comprador em satisfazer suas obrigações nos termos deste item.  
 
(2) PREÇOS, FATURAS E PAGAMENTO.  
  
a. Os preços cotados para o Produto e/ou Serviços incluem os tributos Federais, Estaduais ou Municipais sobre eles incidentes. As 
despesas com remessa e manuseio serão pagas pelo Vendedor e podem ser faturadas separadamente pelo Comprador. Caso venham a ser 
criados ou instituídos novos tributos, o Vendedor poderá alterar os preços cotados para incluir tais tributos nos preços.  
 
b. O Vendedor se reserva no direito de alterar os preços ocasionalmente. Salvo eventual ajuste em contrário com o Comprador, os 
Produtos serão faturados com os preços em vigor no momento da remessa e os Serviços serão faturados com os preços em vigor no momento 
da execução. O Comprador poderá cancelar a parte não enviada de qualquer pedido que esteja sujeito a aumento de preços, fornecendo, para 
tanto, notificação por escrito de cancelamento ao Vendedor. No ato desse cancelamento, o Comprador não terá qualquer responsabilidade 
junto ao Vendedor pela parte cancelada do pedido, exceto quanto ao Produto fabricado ou em fabricação, componentes adquiridos pelo 
Vendedor de fontes externas e ferramentas ou equipamentos especiais para a execução deste pedido.  
  
c. O pagamento será devido na data fixada na fatura/nota fiscal.  
 
d. A oferta do Vendedor está sujeita às políticas e práticas de crédito atuais do Vendedor. O Vendedor se reserva no direito de, a seu 
critério exclusivo, aprovar, desaprovar ou mudar o limite de crédito do Comprador ou impor termos de crédito para aquisição de Produtos e/ou 
Serviços.   
  
Em caso de falha completa ou parcial na realização do pagamento no prazo acordado, o Vendedor poderá, a seu exclusivo critério (i) revogar 
qualquer crédito concedido ao Comprador, (ii) suspender todas as remessas posteriores sob os pedidos de compra em aberto até a conta do 
Comprador ser atualizada (iii) reter ou compensar essa quantia contra quaisquer pagamentos devidos ou a tornarem-se devidos pelo Vendedor 



 

 

 
ou suas filiais para o Comprador e (iv) cobrar multa não compensatória de 2% (dois por centos) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
sobre pagamentos em atraso.  
 
e. O Comprador concede os Produtos ou os itens onde os Serviços são executados em garantia e outorga o direito de propriedade 
sobre tais Produtos ou itens ao Vendedor até o respectivo pagamento integral por parte do Comprador. O Comprador cooperará de qualquer 
forma necessária para ajudar o Vendedor a manter e executar, se necessário, eventuais garantias oferecidas para execução deste Contrato.  
  
f. O Vendedor pode descontinuar quaisquer Produtos ou Serviços vendidos sob este documento a qualquer momento, exceto se o 
Comprador e Vendedor concordarem em contrário por escrito com a assinatura dos representantes autorizados de ambas as partes.  
 
g. Se qualquer ação governamental ou lei tiver o efeito de estabelecer um preço mínimo ou máximo sobre os Produtos a serem 
entregues ou Serviços prestados, o Vendedor pode, a sua escolha e sem responsabilidade junto ao Comprador, cancelar qualquer ordem de 
compra ou pedido, assim como suas obrigações em relação às remessas ou execuções futuras por meio de notificação escrita com 5 (cinco) 
dias de antecedência.  
  
(3) ENTREGA. 
 
a. Todas as remessas de Produtos são feitas pelo Vendedor ou de outra forma eventualmente acordada entre o Comprador e o 
Vendedor. Exceto quando ressalvado nestes Termos e Condições, a propriedade e a responsabilidade sobre os Produtos serão transferidas 
para o Comprador no local da entrega.  
  
b. As datas de entrega consistem em estimativas. O Vendedor se reserva o direito de fazer entregas parceladas. O atraso na entrega 
ou descumprimento de qualquer parcela não eximirá o Comprador de sua obrigação de aceitar e pagar o restante das entregas.   
  
c. As obrigações do Vendedor e Comprador (além da obrigação de pagamento do Comprador) sob este instrumento serão 
temporariamente suspensas por motivos de atrasos externos que estejam além do controle razoável da parte obrigada e qualquer falha no 
desempenho por essa parte como resultado dessa interferência ou interrupção não será considerado inadimplemento (situação de força maior). 
A execução pode ser suspensa pelo período exigido pela situação de força maior. A parte cuja obrigação ficar prejudicada em razão da situação 
de força maior notificará por escrito a outra parte dentro de 15 (quinze) dias contados da situação de força maior.   
  
d. Caso o Vendedor não consiga executar no todo ou em parte as suas obrigações por qualquer causa que esteja além do seu controle, 
o Vendedor poderá cancelar qualquer pedido sem qualquer responsabilidade junto ao Comprador.   
 
(4) RESCISÃO.   
 
a. Qualquer parte pode rescindir este Contrato, de pleno direito, (i) se a outra parte deixar de resolver a infração deste Contrato dentro 
de 30 (trinta) dias após a notificação escrita para a parte infringente sobre essa infração; e (ii) em caso de modificação do estado econômico 
ou financeiro do Comprador, requerimento de falência ou recuperação extrajudicial ou judicial. 
 
b. Cada parte pode rescindir imotivadamente este Contrato por meio de notificação escrita com 60 (sessenta) dias de antecedência 
para a outra parte. Na hipótese de rescisão deste instrumento, por qualquer motivo, o Comprador se obriga a quitar todos os títulos em aberto 
com o Fornecedor. 

 
c. Nada neste Contrato será considerado como criação de qualquer obrigação expressa ou implícita para qualquer parte renovar ou 
prorrogar este Contrato ou criar qualquer direito de continuar com este Contrato com os mesmos termos e condições incluídos nele.  
  
d. As disposições incluídas neste instrumento que por sua natureza tiverem de sobreviver ao encerramento deste instrumento, 
permanecerão em vigor e efeito, incluindo, mas não se limitando a obrigação de pagamento.  
 
(5) GARANTIA.   
  
a. Isenção de Responsabilidade da Garantia do Produto; Não dependência.   
 
(i) Exceto pelo pneu recapado do Vendedor (excluindo a carcaça do Comprador), o Comprador reconhece e concorda que (a) os 
Produtos adquiridos pelo Comprador sob este Contrato são produtos manufaturados por terceiros ou podem conter, estar contidos em ou 
incorporados, anexados ou embalados junto com produtos que sejam fabricados por terceiros. Para evitar dúvidas, o Vendedor não faz 
quaisquer declarações e garantias referentes aos Produtos. O recurso exclusivo do Comprador em relação a quaisquer novos Produtos será 
regido pela garantia do fabricante.  
  
(ii) O COMPRADOR DECLARA NÃO TER CONFIADO EM QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA FEITA PELO VENDEDOR QUE 
NÃO EXPRESSAMENTE CONTIDA NESTES TERMOS OU QUALQUER OUTRA PESSOA EM NOME DO VENDEDOR PARA AQUISIÇÃO 
DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.  
  
b. Garantia de Serviços.   
 
(i) Durante o Período de Garantia dos Serviços, o Vendedor garante que quaisquer Serviços de instalação dos Produtos ou outros 
Serviços que o Vendedor forneça sob este instrumento serão executados de boa forma técnica. A garantia mencionada acima não se aplica a 
materiais, componentes, insumos, peças ou mercadorias fabricadas por uma parte, nem qualquer dano, falha ou outros problemas causados 
por falha do Comprador em observar as instruções, exigências ou condições de garantia do Vendedor e/ou fabricante original. Todos esses 



 

 

 
materiais serão regidos exclusivamente pela garantia do fabricante original e o único recurso do Comprador em relação a esses materiais 
estará sob garantia do fabricante original na medida que a garantia é transferível para o Comprador.  
 
(ii) O Período de Garantia de Serviços começará na data em que o Vendedor concluir e entregar os Serviços ao Comprador e observará 
o prazo de 48h (quarenta e oito horas). 
 
(iii) Na medida em que os Serviços não estejam conforme a garantia, então o Vendedor irá, a seu critério exclusivo, e como solução 
exclusiva do Comprador, (1) reembolsar uma parte do preço pago por esses Serviços não conforme ou (2) reexecutar ou corrigir os Serviços 
não conforme.  
  
(iv) Para ter direito a essa reivindicação de garantia de Serviços, o Comprador (1) deve apresentar essa reivindicação por escrito ao 
Vendedor antes do vencimento do Período de Garantia de Serviços, (2) deve, mediante solicitação do Vendedor, fornecer ao Vendedor 
oportunidade razoável para reexecutar ou corrigir os Serviços não conforme, (3) deve, mediante solicitação do Vendedor, permitir que o 
Vendedor participe razoavelmente de qualquer análise da causa raiz da suposta não conformidade dos Serviços e (4) deve, mediante solicitação 
do Vendedor, fornecer ao Vendedor acesso a quaisquer dados relacionados a garantia aplicáveis aos Serviços supostamente não conformes.  
 
c. As garantias do Vendedor somente alcançam o Comprador. Nenhuma outra parte será terceiro beneficiário das mesmas nem terá 
direito a fazer uma reivindicação de garantia ou reivindicação semelhante contra o Vendedor.  
 
d. EXCETO CONFORME ESPECIFICAMENTE DISPOSTO NESTE INSTRUMENTO, FICAM EXCLUÍDAS TODAS AS GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADO 
FIM, PROJETO. O VENDEDOR NÃO GARANTE QUE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO SERÁ CAPAZ DE FUNCIONAR EM 
CONJUNTO OU COMPATÍVEL COM QUALQUER OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO. O COMPRADOR SERÁ RESPONSÁVEL EXCLUSIVO 
POR QUALQUER PREJUÍZO, DANO OU OBRIGAÇÃO RELACIONADA AO USO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS JUNTAMENTE OU 
COMO COMPONENTE DE QUALQUER OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO DO COMPRADOR OU DE QUALQUER TERCEIRO. DE FORMA 
ALGUMA O VENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, MORAIS OU ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES, 
PERDA DE NEGÓCIOS, OPORTUNIDADES, FUNDO DE COMÉRCIO, PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU OUTRO TIPO DE PERDA 
OU DANO ECONÔMICO EM CASO DE INFRAÇÃO DA GARANTIA, MESMO SE A GARANTIA EXPRESSA ESTABELECIDA ACIMA FALHAR 
EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. AS GARANTIAS MENCIONADAS NESTE INSTRUMENTO SÃO GARANTIAS EXCLUSIVAS DO 
VENDEDOR. O Vendedor renuncia a toda e qualquer responsabilidade por ou relacionada a: (1) equipamentos ou produtos ou pessoal não 
fornecido ou fabricado pelo Vendedor sob este instrumento, incluindo, mas não limitado a, equipamentos e produtos que estão conectados, 
combinados ou usados junto com os Produtos, (2) qualquer sistema ou operação ao qual os Produtos ou Serviços são incorporados, (3) 
quaisquer projetos, especificações ou exigências fornecidas pelo Comprador, (4) Serviços executados junto com os produtos que não são 
fabricados pelo Vendedor, (5) defeitos resultantes do uso impróprio, abuso, manuseio descuidado, vandalismo, modificações ou alterações por 
qualquer pessoa diferente do Vendedor e (iv) defeitos resultantes da falha em observar ou seguir qualquer informação ou instruções do produto 
fornecidas pelo Vendedor. 
 
e. Essas garantias não serão ampliadas se não existir acordo prévio, escrito e específico entre as Partes e nenhuma obrigação ou 
responsabilidade existirá devido a prestação de aconselhamento técnico e/ou assistência do Vendedor.  

 
f. Se o Comprador alegar que quaisquer Produtos estão em discrepância com o pedido do Comprador de qualquer forma, o Comprador 
deverá, no ato do recebimento, recusar o Produto discrepante e fazer a respectiva anotação no verso da nota fiscal, indicando o motivo da 
recusa. Estes Produtos serão então devolvidos ao Vendedor, devendo estar em perfeito estado, sem terem sido aplicados em veículo, com 
todos os seus componentes e com a embalagem em perfeitas condições, quando o Produto tiver embalagem. O Vendedor deverá então, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento pelo Vendedor dos Produtos devolvidos, avaliar a procedência ou não da discrepância 
e providenciar a substituição dos Produtos ou, conforme o caso, a devolução do respectivo valor de compra dos Produtos. 

 
g. O Comprador terá o prazo de 90 (noventa) dias contados da entrega dos Produtos pelo Vendedor para notificar o Vendedor de 
quaisquer comprovados vícios quantitativos ou qualitativos, não decorrentes de culpa do Comprador, para que o Vendedor possa saná-lo 
observado o prazo de 30 (trinta) dias ou outro convencionado pelas Partes nos termos previstos em lei. Não sendo o vício sanado, poderá o 
Comprador, alternativamente, optar (a) pela substituição do Produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) pela 
restituição imediata da quantia paga; e (c) pelo abatimento proporcional do preço. Para que os vícios sejam sanados, os Produtos devem estar 
em adequado estado de conservação, com todos os seus componentes em perfeitas condições, ressalvado o componente com comprovado 
defeito de fabricação. 
 
h. Na hipótese de compra de Produto fora do estabelecimento do Vendedor (venda online ou televendas) o Comprador poderá, no 
prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do Produto desistir da compra e solicitar a respectiva devolução dos Produtos para o Vendedor, 
devendo estes Produtos estar em perfeito estado, sem ter sido aplicados no veículo, com todos os seus componentes e com a embalagem em 
perfeitas condições, quando o Produto tiver embalagem..  
  
(6) LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.   
 
a. Nenhuma ação poderá ser instaurada devido a qualquer infração deste Contrato após transcorridos os prazos prescricionais previstos 
nos artigos 205 ou 206 do Código Civil.  
 
b. A responsabilidade total do Vendedor resultante ou relacionada a este Contrato, seja por infração da garantia do contrato, negligência 
do Vendedor, responsabilidade estrita em ato ilícito ou de outra forma, está limitada ao preço dos Produtos ou Serviços específicos vendidos 
sob este instrumento em relação aos quais os prejuízos ou danos são reivindicados. NENHUMA PARTE SERÁ RESPONSÁVEL JUNTO A 
OUTRA POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGÓCIOS, 



 

 

 
OPORTUNIDADES, FUNDO DE COMÉRCIO, PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU OUTRO TIPO DE PERDA OU DANO 
ECONÔMICO, resultantes, causados ou relacionados de qualquer forma a infração de quaisquer de suas obrigações sob este Contrato, mesmo 
se a parte foi aconselhada sobre a possibilidade desses danos. As partes concordam expressamente que a limitação de perdas e danos 
constitui uma alocação de riscos constituindo em parte a contraprestação por este Contrato.  

 
(7) INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. Na medida que a proteção das informações ou materiais a serem transferidos de acordo com 
este Contrato esteja coberta por um contrato de confidencialidade existente, o contrato existente é aplicável. Caso contrário, aplicam-se os 
seguintes termos: O Vendedor pode fornecer ao Comprador informações e materiais (Coletivamente “Materiais”) que o Vendedor considere 
confidenciais ou exclusivos. O Comprador não pode divulgar esses Materiais para terceiros, exceto seus funcionários que possam ter de usar 
os Materiais no desempenho de suas funções e o Comprador pode usar esses Materiais somente conforme autorizado pelo Vendedor. As 
obrigações do Comprador com relação a estas informações confidenciais e Materiais continuará válida pelo prazo de 5 (cinco) anos após o 
encerramento do presente instrumento.  
 
(8) CONFORMIDADE LEGAL. O Comprador, suas filiais e pessoas atuando em seu nome irão observar todas as leis de controle de 
exportação, de proteção à propriedade intelectual, concorrenciais e econômicas e sanções comerciais aplicáveis e não irão, direta ou 
indiretamente, exportar, reexportar, revender, enviar ou desviar quaisquer Produtos, Materiais, Serviços, dados técnicos ou software (juntos 
denominados “Itens”) fornecidos sob este instrumento para qualquer pessoa, entidade, projeto, uso ou país em violação às leis aplicáveis. O 
Comprador declara compreender que a não observância dessas leis pode sujeitar o Comprador a responsabilidade contratual, civil e/ou 
criminal.  
 
O Comprador reconhece e garante que (a) não é alvo de controle e/ou sanções comerciais e econômicas aplicáveis e (b) não é detentor de 
mais de 50% da titularidade, direta ou indiretamente, de entidade objeto de controle ou sanções comerciais e econômicas aplicáveis.  
 
O Comprador indenizará e isentará o Vendedor por todas e quaisquer responsabilidades advindas de reivindicações, demandas, custos, multas, 
penalidades, taxas, despesas ou prejuízos, incluindo taxas, cobranças e pagamentos razoáveis de consultas, resultantes da falha, intencional 
ou não, do Comprador em observar o disposto nesta seção. O Comprador irá fornecer imediatamente ao Vendedor, sempre que solicitado, 
todas as informações e documentos integrais e precisos que garantam a conformidade do Comprador com as leis aplicáveis. Exceto quando 
autorizado de forma específica, prévia e por escrito pelo Vendedor, o Comprador não irá em hipótese alguma (a) fornecer ao Vendedor 
quaisquer produtos, informação, materiais, software, dados ou tecnologia sujeita as restrições sobre exportação, liberação ou divulgação ou 
sanções comerciais, de acordo com as legislação aplicável, (b) exigir que o Vendedor projete, fabrique, modifique, venda ou de outra forma 
tome providências relacionadas que implique em potencial descumprimento da legislação aplicável.  
 
(9) CONTRATOS DE GOVERNO. Caso o Comprador escolha vender Produtos ou Serviços para o Governo Brasileiro ou qualquer 
entidade estadual, local ou fora do Brasil ou para contratada principal ou outra subcontratada que realize a venda a estas entidades, o 
Comprador o fará à sua inteira e exclusiva responsabilidade, isentando integralmente o Vendedor de qualquer responsabilidade decorrente 
desta opção e risco do Comprador. O Comprador continuará, em qualquer hipótese, responsável de forma exclusiva pela conformidade com 
todas as obrigações contratuais e legais que regem este instrumento e essas vendas e concorda em não estabelecer, onerar ou responsabilizar 
o Vendedor como subcontratado, ou de outra forma, junto a essas entidades. Além disso, o Vendedor não oferece quaisquer declarações, 
certificações ou garantias em relação a capacidade de seus Produtos, Serviços ou preços satisfazerem quaisquer estatutos, regulamentos ou 
obrigações contratuais que não este instrumento.  
 
(10) DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 
a. O Comprador estará em todos os momentos conforme todas e quaisquer leis, ordens, regras e regulamentos federais, estaduais, 
municipais e locais, aplicáveis em todas as jurisdições relevantes.   
 
b. O Comprador concorda que o disposto neste instrumento e quaisquer termos incluídos na cotação, fatura ou ordem de trabalho do 
Vendedor são declarações exclusivas dos termos e condições da relação contratual estabelecida entre as partes e substituem todas e quaisquer 
propostas e outras comunicações havidas entre as partes, orais ou escritas, relacionadas ao objeto deste instrumento. 
 
c. Nenhuma modificação neste instrumento será válida e eficaz, exceto se for acordada, por escrito, por ambas as partes. 
 
d. Exceto conforme especificamente disposto neste instrumento, o Comprador não terá direito de devolver os Produtos ou Serviços ao 
Vendedor.  
 
e. A tolerância de qualquer uma das partes durante a execução de qualquer termo, acordo ou condição deste instrumento, em relação 
a eventuais infrações da outra ou exercício qualquer direito sob este instrumento não será interpretada como renúncia, modificação contratual 
ou novação de qualquer termo, acordo ou condição ou exercício futuro de qualquer direito, devendo ser considerada mera liberalidade da 
referida parte, não se configurando como precedente ou novação contratual.   
 
f. Nenhum direito, participação ou obrigação neste Contrato pode ser atribuída ou delegada por qualquer parte sem a autorização, por 
escrito, da outra parte.  

 
g. Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, e será cumprido pelos signatários, produzindo efeitos em relação 
a eles e respectivos sucessores a qualquer título.  

 
h. O Vendedor pode ceder este Contrato ou os direitos e obrigações dele decorrentes, no todo ou em parte, independente de anuência 
do Comprador, (a) a empresa de seu grupo econômico ou (b) terceiro em caso de fusão, venda de ações ou quotas, recapitalização, conversão, 
consolidação, outra combinação de negócios, bem como cessão ou venda, total ou parcial, dos ativos do Vendedor para este terceiro.   



 

 

 
 
i. Se qualquer disposição deste Contrato for contrária, proibida ou considerada inválida por qualquer lei, regra, ordem ou regulamento 
de qualquer governo ou por determinação final de qualquer tribunal Estadual ou Federal, essa invalidade não irá afetar a exigibilidade de 
quaisquer outras disposições não consideradas inválidas. Nesse caso, as partes envidarão esforços no sentido de estabelecer normas que 
mais se aproximem, quanto ao resultado, da(s) disposição(ões) a ser(em) alterada(s) ou eliminada(s). 

 
j. As partes se comprometem a tratar as informações classificadas legalmente como dados pessoais, em razão da presente relação 
contratual, em observância à legislação aplicável, inclusive, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de 
Dados”), sob pena de incidência de multa por descumprimento contratual, sem prejuízo de perdas e danos. 
 
k. Os títulos de seção e parágrafo utilizados neste Contrato são somente para conveniência e não são considerados ou interpretados 
como parte deste Contrato.  
 
l. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. As partes elegem o foro da Comarca 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele dirimirem as questões 
eventualmente oriundas do presente Contrato. O Comprador e Vendedor excluem a aplicação da Convenção das Nações Unidas Sobre 
Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias.   


