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Terms and Conditions of Sale 
and Delivery 

Termos e Condições de Venda  
e Entrega 

  
1.1 General. Unless otherwise agreed in writing, 

the following terms and conditions of sale and 
delivery (“T&C”) shall apply to all services and 
deliveries of products (“Products”) from Chr. 
Hansen Indústria e Comércio Ltda., enrolled 
with the CNPJ under No. 48.871.545/0001-08 
(“CH”) to the buyer (“Buyer”). 

1.1 Geral. Exceto se acordado de maneira diversa por 
escrito, os seguintes termos e condições de venda e 
entrega (“T&C”) serão aplicáveis aos serviços e 
entregas de produtos (“Produtos”) da Chr. Hansen 
Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 
48.871.545/0001-08 (“CH”) ao comprador 
(“Comprador”). 

  
1.2 All terms and conditions of purchase or other 

terms and conditions which the Buyer seeks to 
impose or incorporate, and which are in 
conflict with these T&C, are superseded by 
these T&C, even if CH fails to object to said 
terms and conditions. CH reserves the right to 
change these T&C at any time for future orders 
of Products without notice to the Buyer. 

1.2 Todos os termos e condições de compra ou outros 
termos e condições que o Comprador queira impor ou 
incorporar e que estejam em conflito com estes T&C 
serão substituídos por estes T&C, mesmo na hipótese 
de a CH não apresentar objeção a referidos termos e 
condições. A CH se reserva no direito de alterar estes 
T&C a qualquer momento para pedidos futuros de 
Produtos sem notificar o Comprador a respeito. 

  
2.1 Orders. No final agreement of sale and delivery 

between CH and the Buyer exists until CH has 
confirmed in writing the Buyer’s written or oral 
purchase order (“CH’s Order Confirmation”). If 
any discrepancies occur in CH’s Order 
Confirmation, the Buyer shall immediately 
notify CH hereof. Otherwise, CH’s Order 
Confirmation shall be deemed accepted by the 
Buyer. 

2.1 Pedidos. Nenhum contrato final de venda e entrega 
entre a CH e o Comprador existirá até que a CH tenha 
confirmado por escrito o pedido de compra formulado 
de maneira escrita ou verbal pelo Comprador 
(“Confirmação de Pedido pela CH”). Na hipótese de 
qualquer discrepância na Confirmação do Pedido pela 
CH, o Comprador deverá notificar imediatamente a CH 
a respeito de tal discrepância. Caso não o faça, a 
Confirmação do Pedido pela CH será considerada 
aceita pelo Comprador. 

  
2.2 Purchase orders confirmed by CH cannot be 

cancelled or altered without the prior written 
consent of CH, and the Buyer shall indemnify 
CH for any loss in connection with any 
cancellation or alteration of confirmed 
purchase orders. 

2.2 Pedidos de compra confirmados pela CH não poderão 
ser cancelados ou alterados sem o consentimento 
prévio por escrito da CH, e o Comprador deverá 
indenizar a CH por qualquer perda relacionada ao 
cancelamento ou alteração dos pedidos de compra 
confirmados. 

  
3.1 Delivery/Passing of Risk. Delivery shall take 

place CIP (Incoterms 2020). Delivery takes 
place according to the time of delivery agreed 
between the parties in writing. CH may make 
partial deliveries at CH’s sole discretion; all 
such deliveries shall be paid separately when 
due. 

3.1 Entrega/Transferência do Risco. A entrega deverá 
ocorrer na modalidade CIP (Incoterms 20210). A 
entrega deverá ocorrer conforme o prazo de entrega 
acordado por escrito entre as partes. A CH poderá 
fazer entregas parciais, a seu exclusivo critério, e todas 
essas entregas deverão ser pagas separadamente 
quando devidas. 

  
3.2 If CH does not deliver the Products within four 

(4) weeks after the agreed delivery dates, the 
Buyer is entitled to demand delivery within a 
final reasonable period which shall not be less 
than two (2) weeks. If CH does not deliver 
within such final period and this is not due to 
any circumstances for which the Buyer is 
responsible, the Buyer may - as its sole 
remedy - by notice in writing to CH terminate 

3.2 Caso a CH não entregue os Produtos dentro de 4 
(quatro) semanas após as datas de entrega acordadas, 
o Comprador terá direito de exigir que a entrega 
ocorra dentro de um período final razoável que não 
poderá ser inferior a 2 (duas) semanas. Caso a CH não 
entregue os Produtos dentro de referido período final 
e tal fato não seja decorrente de qualquer 
circunstância pela qual o Comprador seja responsável, 
o Comprador poderá - como sua única 
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the delayed part of the specific order. alternativa - por meio de notificação escrita à CH, 
rescindir a parte atrasada do pedido específico. 

  
3.3 Except as set out above, CH shall not incur any 

liability for any loss or damage resulting from 
any delay in delivery irrespective of the cause 
hereof, unless CH caused the delay by willful 
misconduct, gross negligence or fraud. 

3.3 Exceto na hipótese prevista acima, a CH não deverá 
incorrer em qualquer responsabilidade por qualquer 
perda ou dano resultante de qualquer atraso na 
entrega, independentemente da causa de tal atraso, 
salvo caso a CH tenha dado causa a tal atraso por 
conduta dolosa, negligência grave ou fraude. 

  
4.1 Prices. All prices are quoted exclusive of any 

duties, insurance, VAT, transportation, taxes 
and any other costs. The Buyer shall pay all 
invoices without any deductions or 
withholdings. 

4.1 Preços. Todos os preços são cotados livres de 
quaisquer taxas, seguros, impostos sobre o valor 
agregado (IVA), tributos e quaisquer outros custos. O 
Comprador deverá pagar todas as faturas sem 
quaisquer deduções ou retenções. 

  

5.1 Payment. Buyer shall make the payments 
within twenty-eight (28) days as of the date of 
the corresponding invoicing by CH. If the Buyer 
fails to make payment by the due date, interest 
at the rate of five percent (5%) per month shall 
be charged on the overdue amount from the 
due date. The Buyer shall pay the interest 
together with the overdue amount. 

5.1 Pagamentos. Os pagamentos serão realizados pelo 
Comprador no prazo de 28 (vinte e oito) dias contados 
da data do respectivo faturamento pela CH. Caso o 
Comprador não realize o pagamento na respectiva 
data de vencimento, serão cobrados sobre o valor 
devido juros no importe de 5% (cinco por cento) ao 
mês a partir da data de vencimento. O Comprador 
deverá pagar os juros juntamente ao montante 
devido. 

  

5.2 The Buyer shall not be entitled to withhold any 
payment in relation to any amount claimed 
from CH. 

5.2 O Comprador não terá o direito de reter qualquer 
pagamento com relação a qualquer quantia 
reivindicada da CH. 

  
5.3 CH is entitled to suspend its performance and 

withhold any future deliveries until all debts 
due to CH are settled in full. 

5.3 A CH terá o direito de suspender sua atuação e reter 
quaisquer entregas futuras até que todos os débitos 
devidos à CH sejam totalmente quitados. 

  
5.4 CH reserves the proprietary rights to the 

Products until CH has received payment in full. 
5.4 A CH reserva para si os direitos de propriedade sobre 

os Produtos até que tenha recebido o pagamento de 
forma integral.  

  
6.1 Use of the Products. Buyer is responsible and 

liable for (i) determining whether the Products 
are suitable for Buyer’s intended use, 
(ii) correct storage, treatment, use and/or 
resale of Products for any purpose after CH’s 
delivery, (iii) obtaining any necessary 
governmental registrations and approvals for 
Buyer’s production, marketing, sale, use 
and/or transportation of Products or of 
finished goods using or incorporating the 
Products, and (iv) compliance with all 
applicable laws, statutes and regulations of any 
relevant governmental or other authority 
related to the use of the Products. 

6.1 Uso dos Produtos. O Comprador é responsável (i) por 
determinar se os Produtos são adequados para o uso 
pretendido pelo Comprador, (ii) pelo correto 
armazenamento, tratamento, uso e/ou revenda dos 
Produtos para qualquer fim após a entrega pela CH, 
(iii) por obter quaisquer registros e autorizações 
governamentais necessários e aprovações para a 
produção, comercialização, venda, uso e/ou 
transporte, pelo Comprador, dos Produtos ou 
mercadorias finais que tenha usado ou incorporado 
aos Produtos, e (iv) pelo cumprimento de todas as leis, 
estatutos e regulamentações aplicáveis de qualquer 
autoridade governamental relevante ou outra 
autoridade relacionada ao uso dos Produtos. 

  
6.2 If CH becomes aware, that the Buyer’s use of 

the Products - in the sole discretion of CH - is 
contrary to precautions and other information 

6.2 Caso a CH tome conhecimento que o uso dos Produtos 
pelo Comprador - a exclusivo critério da CH - é 
contrário às precauções e outras informações 
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provided by CH or otherwise potentially 
hazardous, unsafe or contrary to applicable 
laws and regulations, CH may - in addition to 
any other available remedies - immediately 
discontinue delivery of the Products. 

fornecidas pela CH ou de qualquer forma seja 
potencialmente perigoso, inseguro ou contrário às leis 
e regulamentações aplicáveis, a CH 
poderá - adicionalmente a quaisquer outras medidas 
disponíveis - imediatamente descontinuar a entrega 
dos Produtos. 

  
6.3 As to any advice or assistance provided by CH 

to Buyer CH makes no warranty, express or 
implied, as to its accuracy or completeness, or 
the results to be obtained from such advice or 
assistance. 

6.3 A CH não fornece qualquer garantia ao Comprador, 
explícita ou implícita, com relação a qualquer 
recomendação ou assistência prestada pela CH no 
tocante à precisão ou totalidade, ou aos resultados a 
serem obtidos a partir de tal recomendação ou 
assistência da CH. 

  
7.1 Specifications and Complaints. At the time of 

delivery and subject to clause 6 above, the 
Products will comply in all material respects 
with CH’s specifications for the Products 
applicable from time to time. 

7.1 Especificações e Reclamações. No ato da entrega e 
sujeito ao disposto na cláusula 6 acima, os Produtos 
deverão cumprir, em todos os aspectos relevantes, as 
especificações da CH para os Produtos aplicáveis de 
tempos em tempos. 

  

7.2 Immediately upon receipt of delivery, the 
Buyer shall examine the Products in order to 
make sure that the delivered Products are free 
from any visual external defects or 
shortcomings in quantity, and make sure that 
the Products comply with the specifications for 
the Products. 

7.2 Imediatamente após o recebimento e entrega, o 
Comprador deverá examinar os Produtos para 
garantir que os mesmos estão livres de quaisquer 
defeitos externos visíveis ou em quantidade inferior e 
garantir que cumpram as especificações para os 
Produtos. 

  
7.3 Any complaints as to visual external defects, 

evident non-conformity or shortcomings in 
quantity shall be made in writing to CH 
immediately after delivery and in no event later 
than three (3) days after delivery. In the 
absence of any such notice, the Buyer shall be 
deemed to have accepted the delivery. 
Provided such visual external defects, evident 
non-conformity or shortcomings are proven by 
the Buyer and confirmed by CH, Buyer is, as its 
sole remedy, entitled to demand replacement 
Products that conform to the applicable 
specifications for the Products in all material 
respects. 

7.3 Quaisquer reclamações com relação a defeitos 
externos visíveis, não conformidades evidentes ou 
quantidades inferiores deverão ser feitas à CH por 
escrito imediatamente após a entrega e, sob hipótese 
alguma, em prazo superior a 3 (três) dias após a 
entrega. Na ausência de tal notificação, será 
considerado que o Comprador aceitou a entrega. 
Desde que tais defeitos externos visíveis, não 
conformidades evidentes ou quantidades inferiores 
sejam provados pelo Comprador e confirmados pela 
CH, o Comprador terá direito, como única medida, a 
exigir a substituição por Produtos que estejam de 
acordo com as especificações aplicáveis aos Produtos 
em todos os aspectos relevantes.  

  
7.4 Any complaints as to latent defects or non-

conformities of the delivered Products that 
cannot be immediately identified due to the 
nature of the defects or non-conformities, shall 
be made in writing to CH immediately after the 
Buyer has discovered or ought to have 
discovered such defects or non-conformities, 
as the case may be. Provided such latent 
defects or non-conformities are proven by the 
Buyer and confirmed by CH, Buyer may, at its 
sole discretion, (i) demand from CH 
replacement Products that conform to the 
applicable specifications for the Products in all 
material respects, (ii) reject the Products and 

7.4 Quaisquer reclamações com relação a vícios ocultos 
ou não conformidades dos Produtos entregues que 
não puderem ser identificadas imediatamente devido 
à natureza do vício ou não conformidade deverão ser 
feitas por escrito à CH imediatamente após o 
momento em que o Comprador tomar conhecimento, 
ou que ele deveria ter tomado conhecimento de tais 
defeitos e não conformidades, conforme o caso. 
Desde que tais vícios ocultos ou não conformidades 
sejam provados pelo Comprador e confirmados pela 
CH, o Comprador poderá, a seu exclusivo critério, 
(i) exigir da CH a substituição por Produtos que 
estejam conforme às especificações aplicáveis para os 
Produtos em todos os aspectos relevantes, (ii) rejeitar 
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ask for the corresponding repayment of the 
Products’ price, or (iii) keep the Products and 
ask for the corresponding discount of the 
Products’ price. 

os Produtos e solicitar o correspondente reembolso 
do preço dos Produtos, ou (iii) permanecer com os 
Produtos e solicitar o correspondente desconto do 
preço dos Produtos.  

  

8.1 Limited Warranties. CH solely warrants that 
(i) CH has the title to the Products, (ii) the 
Products are free from any third party liens or 
encumbrances, and (iii) to the best of CH’s 
knowledge, the Products sold do not infringe 
third party intellectual property rights at the 
time of delivery. 

8.1 Garantias Limitadas. A CH garante que (i) é titular dos 
Produtos, (ii) os Produtos estão livres de quaisquer 
ônus de terceiros ou gravames, e (iii) no melhor 
conhecimento da CH, os Produtos vendidos não 
infringem quaisquer direitos de propriedade 
intelectual de terceiros no momento da entrega. 

  
8.2 CH PROVIDES NO ADDITIONAL WARRANTIES, 

WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WHICH 
EXTEND BEYOND THE WARRANTIES SET FORTH 
IN CLAUSE 8.1 HEREOF. WITHOUT LIMITING 
THE FOREGOING, THERE ARE NO IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR 
USE. 

8.2 A CH NÃO FORNECE QUALQUER GARANTIA 
ADICIONAL, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, QUE SE 
ESTENDA ALÉM DAS GARANTIAS PREVISTAS NA 
CLÁUSULA 8.1 ACIMA. SEM LIMITAÇÃO DO ACIMA 
EXPOSTO, NÃO HÁ QUAISQUER GARANTIAS 
IMPLÍCITAS COM RELAÇÃO À COMERCIABILIDADE OU 
ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER PROPÓSITO OU USO. 

  
9.1 Limitation of Liability. In addition to the 

limitations set out elsewhere in these T&C, 
CH’s liability with respect to the delivered 
Products is further limited as outlined below in 
this clause 9. 

9.1 Limitação de Responsabilidade. Adicionalmente às 
limitações previstas nas demais disposições destes 
T&C, a responsabilidade da CH com relação aos 
Produtos entregues é limitada conforme indicado 
abaixo nesta cláusula 9. 

  
9.2 CH’s liability for defects and non-conformity of 

the delivered Products shall terminate the 
earlier of (i) expiration of the Products’ shelf 
life as defined by CH, or (ii) twelve (12) months 
after delivery of the Products to the Buyer 

9.2 A responsabilidade da CH por defeitos e não 
conformidades dos Produtos entregues se encerra 
(i) na expiração do prazo de validade dos Produtos, 
conforme definido pela CH, ou (ii) 12 (doze) meses 
após a entrega dos Produtos ao Comprador, o que 
ocorrer primeiro. 

  

9.3 CH’s aggregated liability for all losses, 
damages, penalties, costs and other liabilities 
arising from or related in any way to the 
delivered Products and/or these T&C is limited 
to the maximum sum of one million 
(1,000,000.00) EUR in total per calendar year in 
which calendar year the event occurred for 
which a claim is made. 

9.3 A responsabilidade agregada da CH por todas as 
perdas, danos, multas, custos e outras 
responsabilizações decorrentes ou relacionadas de 
qualquer maneira aos Produtos entregues e/ou a 
estes T&C é limitada ao montante máximo total de 
EUR 1.000.000,00 (um milhão de euros) por ano 
calendário, no ano calendário em que o evento 
reivindicado ocorreu. 

  

9.4 In any event, CH shall not be liable for any loss 
of time, loss of revenue or profits (projected or 
actual), loss of cost savings, loss of goodwill, 
brand value or reputation, or any loss resulting 
from the Buyer incurring any costs and 
expenses related to a recall not ordered by a 
governmental authority or due to safety 
reasons. In addition, CH shall not be liable for 
any indirect, punitive, incidental or 
consequential loss or damage, irrespective of 
whether such loss or damage was foreseeable 
or in contemplation of the parties, and whether 
arising in or caused by breach of contract, tort 

9.4 Em qualquer hipótese, a CH não será responsável por 
qualquer perda de tempo, de renda ou lucros 
(projetados ou reais), perda de economia de custos, 
perda de clientela, valor de marca ou reputação, ou 
qualquer perda decorrente do Comprador incorrendo 
em custos ou despesas relacionados a um recall não 
determinado por uma autoridade governamental ou 
necessário por razões de segurança. Adicionalmente, 
a CH não será responsável por quaisquer perdas ou 
danos indiretos, punitivos, incidentais ou 
consequenciais, independentemente de se tais perdas 
ou dano eram previsíveis ou esperados pelas partes, 
ou se resultantes ou causados pela quebra de 
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(including negligence), breach of statutory 
duty, indemnity or otherwise. 

contrato, delito civil (incluindo negligência), violação 
de dever legal, indenização ou qualquer outra 
hipótese.  

  
9.5 The limitation of CH’s liability shall not apply 

where CH has acted fraudulently, or in the 
event of CH’s willful misconduct or gross 
negligence. Further, to the extent that 
limitation of CH’s liability is prohibited by 
applicable law, in particular according to 
mandatory liability under product liability acts, 
the liability shall only be limited to the extent 
legally permitted under applicable law. 

9.5 A limitação da responsabilidade da CH não será 
aplicável quando a CH agir de maneira fraudulenta, ou 
nas hipóteses de conduta dolosa ou negligência grave 
da CH. Ainda, na medida em que a limitação da 
responsabilidade da CH seja proibida pela lei aplicável, 
particularmente de acordo com a responsabilidade 
obrigatória pelos atos de responsabilidade do 
produto, a responsabilidade será limitada apenas na 
extensão permitida pela lei aplicável. 

  
9.6 As far as CH's liability is excluded or limited in 

accordance with clause 9.5 herein, this shall 
also apply to the personal liability of CH's staff, 
employees, associates, agents, subcontractors 
and other persons assigned by CH to perform 
its obligations. 

9.6 Na medida em que a responsabilidade da CH for 
excluída ou limitada nos termos da cláusula 9.5 acima, 
o mesmo deverá ser aplicado à responsabilidade 
pessoal da equipe, funcionários, associados, agentes, 
subcontratados e outras pessoas designadas pela CH 
para execução de suas obrigações. 

  
10.1 Buyer’s Indemnification. The Buyer shall 

indemnify and hold CH harmless from and 
against any third party claim resulting from the 
Buyer’s acts or omissions under these T&C, as 
well as claims resulting from, or associated 
with, the use of the Products or the Buyer’s use 
or application of any information or advice 
disclosed or provided by or on behalf of CH. 

10.1 Indenização pelo Comprador. O Comprador deverá 
indenizar e manter a CH indene com relação a 
quaisquer demandas de terceiros resultantes de atos 
e omissões do Comprador nos termos destes T&C, 
bem como de quaisquer demandas resultantes de ou 
associadas ao uso dos Produtos, ou ao uso ou 
aplicação de qualquer informação ou recomendação 
divulgada ou fornecida pela CH ou em seu nome. 

  
10.2 Should any third party raise a claim against one 

of the parties in relation to the Products, the 
party against whom the claim is raised shall 
immediately inform the other party of such 
claim. 

10.2 Caso qualquer terceiro proponha uma demanda 
contra qualquer das partes em relação aos Produtos, 
a parte contra quem a demanda foi proposta deverá 
imediatamente informar a outra parte sobre tal 
demanda. 

  
11.1 Force Majeure. CH shall not be liable for any 

non-performance if (i) the non-performance is 
due to circumstances beyond CH’s reasonable 
control, and (ii) CH cannot reasonably be 
expected to have taken these circumstances 
into consideration at the time of CH’s Order 
Confirmation or have prevented the 
consequences thereof. Furthermore, CH shall 
not be liable for any non-performance if CH’s 
sub-suppliers cannot perform due to 
circumstances described in this clause 11. Such 
circumstances include, but are not limited to, 
labor disputes, explosions, fire, natural 
disasters such as drought and flooding, 
government interventions, armed conflict, 
cyberattacks and restrictions imposed by 
foreign authorities such as imposition of 
sanctions or embargo and theft. 

11.1 Força Maior. A CH não será responsabilizada por 
qualquer inadimplemento se (i) o inadimplemento for 
resultante de circunstâncias além do controle razoável 
da CH, e (ii) não se possa razoavelmente esperar que 
a CH tivesse considerado tais circunstâncias à época 
da Confirmação do Pedido ou tivesse evitado as 
consequências neste sentido. Ainda, a CH não será 
responsabilizada for qualquer inadimplemento caso 
os subfornecedores da CH não possam cumprir suas 
obrigações devido a circunstâncias descritas nesta 
cláusula 11. Tais circunstâncias incluem, mas não se 
limitam a, disputas trabalhistas, explosões, incêndios, 
desastres naturais tais como secas e enchentes, 
intervenções governamentais, conflitos armados, 
ataques cibernéticos e restrições impostas por 
autoridades estrangeiras, tais como imposição de 
sanções ou embargos e roubo. 

  

11.2 CH shall notify the Buyer in writing of the cause 
of the non-performance and the expected 

11.2 A CH deverá notificar o Comprador por escrito a  
respeito da causa para o inadimplemento, 
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duration of the circumstances. informando o prazo estimado para a duração de  tais 
circunstâncias. 

  
12.1 Confidentiality. For a period of five (5) years 

from disclosure, the Buyer shall keep strictly 
secret and not disclose to any third party any 
individual purchase order or CH’s Order 
Confirmation hereof, and all related 
commercial and technical information, 
including but not limited to Product prices 
(“Confidential Information”) received in the 
course of purchases from CH, nor make use of 
this Confidential Information to the Buyer's 
own advantage. 

12.1 Confidencialidade. Pelo período de 5 (cinco) anos 
contados a partir da divulgação, o Comprador deverá 
manter estrita confidencialidade e não divulgar a 
quaisquer terceiros qualquer pedido de compra 
individual ou Confirmação do Pedido pela CH nos 
termos destes T&C, e todas as informações 
comerciais e tecnológicas, incluindo, mas não se 
limitando a preços dos Produtos (“Informações 
Confidenciais”) recebidos no curso das compras da 
CH, nem usar as Informações Confidenciais para a 
vantagem próprio do Comprador. 

  
13.1 Assignment. Neither party may assign any 

rights and obligations under these T&C in 
whole or in part without the prior written 
consent of the other party. However, CH may 
assign the rights and obligations under these 
T&C to a present or future company belonging 
to the group of companies of which CH is a part 
without the prior notice to and consent of the 
Buyer. 

13.1 Cessão. Nenhuma das partes poderá ceder  
quaisquer direitos ou obrigações previstos nestes 
T&C, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento por escrito da outra parte. 
Entretanto, a CH poderá ceder os direitos e 
obrigações previstos nestes T&C a uma sociedade, 
presente ou futura, que pertença ao mesmo grupo 
de empresas do qual a CH faz parte, sem a 
necessidade de notificação prévia e consentimento 
do Comprador. 

  
14.1 Severability. If any of the provisions, or parts 

thereof, in these T&C are held to be invalid, 
illegal or unenforceable, such provisions, or 
parts thereof, shall be deemed not to form part 
of these T&C and shall not affect the remaining 
provisions. In the event of any material part of 
these T&C should be held invalid, illegal or 
unenforceable, the parties shall in good faith 
negotiate a solution by which the original 
intentions of the parties are honoured to the 
largest extent legally possible. 

14.1 Divisibilidade. Se qualquer das disposições previstas  
nestes T&C, ou parte delas, for considerada inválida, 
ilegal ou inexequível, tal disposição, ou as respectivas 
partes, deverão ser consideradas como se não  
fizessem parte destes T&C e não deverão afetar as  
demais disposições. Na hipótese de qualquer parte 
relevante destes T&C ser considerada inválida, ilegal 
ou inexequível, as partes deverão, de boa-fé, negociar 
uma solução pela qual as intenções originais das 
partes sejam honradas na maior extensão legalmente 
possível. 

  
15.1 Disputes. These T&C and the parties’ related 

rights and obligations, including any disputes, 
shall be governed by, construed and settled in 
all respects in accordance with Brazilian law, 
without reference to any choice of law 
provisions thereof. For the avoidance of doubt, 
the United Nations Convention on the 
International Sale of Goods shall not apply to 
these T&C and the parties’ related rights and 
obligations. 

15.1 Disputas. Estes T&C e os direitos e obrigações das  
partes a eles relacionados, incluindo quaisquer 
disputas, deverão ser regidos, interpretados e 
resolvidos em todos os aspectos de acordo com a 
legislação do Brasil, sem referência a qualquer 
escolha de disposição legal. Para que se evite 
dúvidas, a Convenção das Nações Unidas sobre a 
Venda Internacional de Mercadorias não será 
aplicável a estes T&C e aos direitos e obrigações das 
partes a eles relacionados. 

  

15.2 Any disputes between CH and the Buyer shall 
be referred to the exclusive jurisdiction of the 
courts of the city of Valinhos, State of Sao 
Paulo, Brazil. Notwithstanding the above, CH 
reserves the right to refer any matter regarding 
payment for the Products to a relevant court 
having jurisdiction of such cases in the country 
where the Buyer is domiciled or registered. 

15.2 Qualquer disputa entre a CH e o Comprador deverão 
ser remetidas exclusivamente à jurisdição da comarca 
do Município de Valinhos, Estado de São Paulo, Brasil. 
Não obstante o acima, a CH se reserva no direito de 
direcionar qualquer questão relativa ao pagamento  
pelos Produtos a uma corte relevante que tenha 
jurisdição sobre tais casos na jurisdição na qual o 
Comprador é domiciliado ou registrado. 
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16.1 Language. These T&C are prepared in English 

and Portuguese languages. The interpretation 
of the provisions set forth hereof in the 
respective languages, in case of dispute, shall 
be always settled on the basis of Portuguese 
language. 

16.1 Idioma. Estes T&C são elaborados nos idiomas inglês 
e português. A interpretação das disposições aqui 
previstas nos referidos idiomas, em caso de disputas, 
será sempre efetuada de acordo com a versão no 
idioma português. 

 
******************** 


