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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
AND DELIVERY  
 

 
1. General. All our deliveries are subject exclusively to the following condi-

tions unless otherwise mutually agreed in writing. Conditions of the pur-
chaser which deviate or are contrary to our conditions of sale shall not 
be binding on us unless we have explicitly agreed in writing.  
 
 
The scope and the quality of our deliveries are specified in individual 
agreements. Unless otherwise explicitly agreed, the official product spec-
ification shall prevail in the form published from time to time. Other tech-
nical descriptions or information contained in offers, prospectus or adver-
tising materials of us or our assistance are initially not binding and will 
not be incorporated into the Contract unless explicitly referred to.  
 
Our obligation to deliver is limited to products manufactured by us. In the 
event production is impossible, we will be discharged of our obligation to 
deliver and we are entitled to withdraw from the contract. In such case, 
we shall inform the purchaser thereof without undue delay and redeem 
any remuneration received.  
 
The purchaser shall solely bear the risk of processing our products. We 
are not obliged to render advice on applications. In the event, however, 
that our employees render advise on applications - including matters re-
lating to any third party industrial property rights -, such advise is ren-
dered without legal obligation and shall not release the purchaser from 
the obligation to test our products and there suitability for the purchaser’s 
purposes.  
 

2.  Conclusion of Contract. Our offers regarding price, quantity, date of 
delivery and way of delivery are without obligation. Provided the order of 
the purchaser qualifies as legal offer, we may accept such offer within a 
period of 5 working days. Acceptance of orders will be made by written 
confirmation or execution of delivery.  

 
3.      Periods and Dates of Delivery. Unless otherwise agreed, periods and 

dates of deliveries are set approximately in a way that extension up to 4 
weeks is permitted. If we exceed an agreed binding date of delivery, the 
purchaser shall be entitled to fix an appropriate period of at least 15 
working days. The purchaser may only exercise a right to withdraw from 
the contract for delay or impossibility or to demand damages due to de-
lay or instead of delivery if the set period has expired and if we are re-
sponsible for the delay or impossibility of the delivery. In case of part de-
liveries, the purchaser may only withdraw from the contract or demand 
damages with respect to the outstanding part. Any rights with respect to 
part deliveries made are excluded. The liability for damages shall be lim-
ited to 50 % of the damage suffered unless the transaction stands or falls 
with keeping the delivery date or such limitation of liability is excluded 
according to No. 11 hereof. 

 

If we do not meet binding delivery dates due to force majeure including 
operational hindrances, shortage of raw materials, traffic blocks, official 
orders or regulations, changes in exchange rates, war, industrial conflicts 
or other circumstances outside of our influence, we shall be discharged 
from our obligation to deliver for the period and to the extent of such 
case of force majeure, i.e., the agreed delivery dates shall be extended 
during the impediment due to force majeure. In such case we will inform 
the purchaser without undue delay thereof.  
 
If the force majeure continues for more than 3 months, both parties shall 
be entitled to partly or entirely withdraw from the contract.  

 

4.  Right to Withdraw. In addition to the incidence provided for under no. 1 
and 3, we retain the right to withdraw from the contract provided (i) the 
purchaser made wrong statements regarding its credit worthiness or (ii) 
the purchaser is not sufficiently creditworthy and the execution of our 
rights is thereby endangered or (iii) the purchaser fails to take the 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E 
FORNECIMENTO  
 

 
1. Considerandos. Todos os fornecimentos ficam exclusivamente sujeitos 

às seguintes condições, salvo acordo em contrário entre as partes por 
escrito. As condições do COMPRADOR que divergirem das condições 
de venda do VENDEDOR ou as contrariarem não serão vinculantes 
para o VENDEDOR, salvo acordo em contrário por escrito.  
 
 
A abrangência e a qualidade dos fornecimentos são especificadas em 
contratos separados. Salvo acordo em contrário por escrito, as 
especificações oficiais do produto prevalecerão no formato publicado de 
tempos em tempos. Outras descrições ou informações técnicas contidas 
nas ofertas, nos fôlderes ou em materiais publicitários do VENDEDOR 
não são inicialmente vinculantes e não serão incorporadas ao 
CONTRATO, salvo menção explícita.  
 
A obrigação do VENDEDOR de fornecer os PRODUTOS fica limitada 
aos produtos fabricados pelo VENDEDOR. Caso a produção seja 
impossível, o VENDEDOR será eximido de sua obrigação de 
fornecimento e terá o direito de desconsiderar o CONTRATO. Em tal 
caso, o COMPRADOR será notificado disso imediatamente e nenhuma 
remuneração será recebida.  
 
O COMPRADOR assumirá individualmente o risco de processar os 
PRODUTOS. Não somos obrigados a prestar assessoria sobre as 
aplicações. No entanto, caso os funcionários prestem assessoria sobre 
as aplicações, inclusive questões relacionadas a direitos de propriedade 
industrial de terceiros –, tal assessoria será prestada sem nenhuma 
obrigação legal e não eximirá o COMPRADOR da obrigação de testar 
os produtos e sua adequação aos propósitos do COMPRADOR.  
 

2.  Conclusão do CONTRATO. As ofertas relativas a preço, quantidade, 
data de entrega e método de entrega não supõem nenhum 
compromisso. Contanto que o pedido do COMPRADOR valha como 
proposta legal, tal oferta poderá ser aceita dentro de 5 (cinco) dias úteis. 
Os pedidos serão aceitos por escrito ou mediante execução do 
fornecimento.  

 
3.  3.      Períodos e datas de entrega. Salvo acordo em contrário, os 

períodos e as datas de entrega são estipulados de forma que 
prorrogações de até 4 (quatro) semanas são permitidas. Se o 
VENDEDOR não cumprir com um prazo de entrega vinculante, o 
COMPRADOR terá o direito de estipular um período adequado de pelo 
menos 15 (quinze) dias úteis. O COMPRADOR poderá exercer apenas 
o direito de rescindir o CONTRATO por conta de atraso ou 
impossibilidade do fornecimento ou para exigir indenização devido a 
atrasos ou, em vez do fornecimento, se o período estipulado tiver 
vencido e se o VENDEDOR for responsável pelo atraso ou pela 
impossibilidade do fornecimento. Em caso de fornecimento de peças, o 
COMPRADOR poderá apenas rescindir o CONTRATO ou exigir 
indenização em relação à peça em aberto. Quaisquer direitos em 
relação ao fornecimento de peças são excluídos. A responsabilidade 
deve ficar limitada a 50% (cinquenta por cento) dos danos incorridos, a 
menos que a transação seja realizada ou descumpra o prazo de entrega 
ou a limitação de responsabilidade for excluída de acordo com o item 11 
do presente documento.  
 
Se o VENDEDOR não cumprir prazos de entrega devido a eventos de 
força maior, inclusive empecilhos operacionais, falta de matérias-primas, 
bloqueios de estradas, ordens ou regulamentos oficiais, mudanças nas 
taxas de câmbio, guerra, conflitos industriais ou outras circunstâncias 
fora do controle do VENDEDOR, o VENDEDOR ficará isento de sua 
obrigação de fornecer os PRODUTOS enquanto o evento de força maior 
durar, isto é, os prazos de entrega acordados serão prorrogados durante 
o evento de força maior. Em tal caso, o VENDEDOR notificará o 
COMPRADOR imediatamente.  
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scheduled quantity by expiry of the call off period and an expropriate ex-
tension period set by us has expired. If former deliveries have not been 
paid, we shall be entitled to retain further deliveries and to fix an appro-
priate period for the purchaser to make pre-payments or to provide suffi-
cient security.  

 
5.  Transport and Risk. Unless otherwise agreed, place of performance for 

delivery shall be the point of shipment. Deliveries shall be made CPT-
CFR (INCOTERMS 2000). We will take out a transport insurance at the 
purchaser’s cost if it so wishes.  

 
6.  Packaging. In case of transport via road tankers or trailers or rail tank-

ers, our technical conditions on the deliveries shall apply. These condi-
tions will be sent to the purchaser upon its request. Transport and all 
other packaging in the sense of the packing regulations may not be re-
turned to us. The purchaser shall be obliged to waste disposal of such 
packing at its own cost.  

 
7.  Prices. Except were otherwise agreed, our prices apply according to the 

order including packaging. In the event of proven cost increases which 
increase our production costs between the date of the order and the de-
livery (including deliveries under instalment delivery contracts), we shall 
be entitled to adjust the price accordingly provided that more than 4 
months have expired between the date of the order and the delivery in 
question. The weights, sizes or numbers of products as established at 
the point of shipment shall be relevant for the calculation of the price.  
 

8.  Payment Conditions. The purchase price as well as the price for ancil-
lary performances is due upon delivery of the products and upon submit-
ting or sending the respective invoice. In the event of non-payment de-
spite of the due date, the purchaser shall be automatically in default after 
30 days. During the default we shall be entitled to request payment of in-
terest in the amount of 8 % points beyond the basis interest rate of ECB 
notwithstanding any further rights. Discounts shall only be granted if 
agreed and if there are no outstanding invoices due. Payments by check 
or bill of exchange are only in exceptional cases allowed and are subject 
to our prior agreement. They are only accepted on account of perfor-
mance. Discounting charges and other bill charges shall be borne by the 
purchaser. The same applies to charges incurred in connection with 
payments from outside of Germany.  
 
The purchaser shall exclusively be entitled to set-off undisputed or legal-
ly validly established counterclaims. The purchaser shall have no right of 
retention unless such right derives from the purchase contract.  

9.  Defects as to Quality. Rights of the purchaser for defects as to quality 
require that the purchaser has carefully examined and notified defects of 
delivery in the sense that open defects were notified to us within a period 
of 14 days from the delivery and hidden defects are notified within a pe-
riod of 7 days from delivery. If required, the purchaser shall examine the 
products by processing sample batches. The purchaser may not com-
plain any defects provided they are irrelevant.  
 
In the event of proven defects which have been duly notified, we will at 
our own discretion remedy the defect or provide a substitute delivery. In 
such case we assume the necessary transport costs to an appropriate 
extent, in any event not exceeding the value of the respective product. 
We will, however, not compensate any additional costs caused by com-
muting the defective product to another place than the place of delivery. 
If remediation fails, is not completed within an appropriate period set by 
the purchaser or if we refuse to remediate, the purchaser shall be enti-
tled to reduce the purchase price or to withdraw from the contract - with-
out affecting any rights to claim damages - provided we are liable for the 
defect.  
 
Rights due to defects as to quality including the right to claim damages 
are time-barred within 12 months from the delivery of the product unless 
we did fraudulently not disclose the defect.  
 

10. Defects as to the title. To our best knowledge, the deliveries will be 
made free of any industrial property rights or copyrights of third parties 
(hereinafter referred to as “Industrial Property Rights“) in the country 
of delivery. If and to the extent any third party raises justified claims 
against the purchaser for infringement of Industrial Property Rights due 
to products delivered by us and used in accordance with these Condi-
tions, we shall be liable towards the purchaser as follows:  

Se o evento de força maior continuar durante mais de 3 (três) meses, 
ambas as partes terão o direito de rescindir o CONTRATO total ou 
parcialmente.  
 

4.  Direito de rescisão. Além das ocorrências estipuladas nos itens 1 e 3, 
o VENDEDOR se reserva o direito de rescindir o CONTRATO quando (i) 
o COMPRADOR tiver feito declarações errôneas em relação à sua 
idoneidade; ou (ii) o COMPRADOR não for idôneo e, assim, o exercício 
dos direitos do VENDEDOR ficar comprometido; ou (iii) o COMPRADOR 
não recolher a quantidade estipulada por vencimento do prazo de 
cancelamento e uma prorrogação do prazo, por mera liberalidade do 
VENDEDOR, tiver vencido. Se os fornecimentos anteriores não tiverem 
sido pagos, o VENDEDOR terá o direito de reter outros fornecimentos e 
estipular um período adequado para o COMPRADOR fazer pagamentos 
antecipados ou proporcionar ao VENDEDOR garantias suficientes.  

 
5.  Transporte e risco. Salvo acordo em contrário, o lugar do fornecimento 

será o porto de embarque. Os fornecimentos serão feitos com transporte 
pago a custo e frete (CPT-CFR, INCOTERMS 2000). Se o 
COMPRADOR quiser assim, o VENDEDOR contratará seguro de 
transportes por conta do COMPRADOR.  

 
6.  Embalagem. Em caso de transporte por caminhão ou carreta ou vagão-

cisterna, as condições técnicas serão aplicadas aos fornecimentos. As 
condições serão enviadas ao COMPRADOR mediante solicitação. As 
remessas e os pacotes, nos termos dos regulamentos sobre 
embalagens, não poderão ser devolvidos ao VENDEDOR. O 
COMPRADOR será obrigado a descartar tais embalagens por conta 
própria.  

 
7.  Tarifas. Salvo acordo em contrário, as tarifas serão aplicadas de acordo 

com o pedido e incluirão a embalagem. Em caso de comprovação de 
aumento de preços por conta de aumentos nos custos de produção 
entre a data do pedido e a data da entrega (inclusive entregas nos 
termos de contratos de fornecimento por partes), o VENDEDOR terá o 
direito de fazer os devidos ajustes nos preços, contanto que mais de 4 
(quatro) meses tenham se passado entre a data do pedido e a data do 
fornecimento em questão. Os pesos, os tamanhos ou os números dos 
produtos de acordo com o porto de embarque corresponderão ao 
cálculo das tarifas.  
 

8.  Condições de pagamento. Os preços de compra e de fornecimentos 
secundários são devidos após a entrega dos PRODUTOS e após o envio 
das respectivas notas fiscais. Em caso de falta de pagamento até a data 
de vencimento, o COMPRADOR será automaticamente declarado 
inadimplente após 30 (trinta) dias. Durante a inadimplência, o VENDEDOR 
terá o direito de cobrar juros moratórios de 8% (oito por cento) sobre a 
taxa básica de juros do Banco Central Europeu, apesar de quaisquer 
outros direitos. Descontos serão concedidos apenas se acordados e se 
não houver nenhuma fatura em aberto. Pagamentos com cheque ou título 
de crédito somente serão aceitos em casos excepcionais e ficam sujeitos 
à prévia anuência do VENDEDOR. Somente serão aceitos após o 
fornecimento. As despesas com descontos e títulos de créditos correrão 
por conta do COMPRADOR. Isto também vale para as despesas com 
pagamentos feitos fora da Alemanha.  

 
O COMPRADOR terá o direito exclusivo de apresentar reconvenções 
incontroversas ou juridicamente válidas. O COMPRADOR não terá o 
direito de retenção, a menos que tal direito decorra do CONTRATO de 
compra.  

 
9.  Defeitos de qualidade. Os direitos do COMPRADOR por defeitos de 

qualidade exigem que o COMPRADOR tenha examinado atentamente e 
notificado o VENDEDOR dos defeitos do fornecimento, no sentido de que 
quaisquer defeitos visíveis deverão ter sido notificados ao VENDEDOR 
dentro de 14 (catorze) dias contados a partir do fornecimento e os ocultos 
no prazo de 7 (sete) dias contados a partir do fornecimento. Se 
necessário, o COMPRADOR examinará os produtos através do 
processamento de lotes de amostras. O COMPRADOR não poderá 
reclamar de defeitos irrelevantes.  

 
Em caso de defeitos comprovados que tenham sido devidamente 
notificados, o VENDEDOR, a seu critério, corrigirá o defeito ou substituirá 
o fornecimento. Em tal caso, o VENDEDOR arcará com as despesas de 
transporte necessárias até o valor do respectivo produto. No entanto, 
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(a)  Upon our own discretion and at our own cost, we will either pro-

cure a right of use to the respective delivery or change such deliv-
ery in a way that the Industrial Property Right is no longer infringed 
or substitute the delivery with goods not infringing the Industrial 
Property Rights. If we are not able to achieve this at appropriate 
conditions, the purchaser may exercise the statutory rights to with-
draw from the contract or to reduce the purchase price.  

 
(b)  The purchaser is entitled to claim damages within the statutory lim-

its and the limits according to no. 11 hereof.  
 
The afore mentioned obligations shall only apply if and to the extent the 
purchaser immediately informed us about any claims raised by a third 
party, the purchaser did not acknowledge any infringement and allows us 
to take all defending measures and to enter into settlement negotiations.  
 
The purchaser’s rights for defects in title shall be time-barred in the same 
period as rights for defects in quality. 
 

11.  Limitation of Liability. The purchaser shall only be entitled to claim 
damages or compensation of costs incurred (hereinafter referred to as 
“Damages“) - based on whatever legal reason including infringement of 
obligations from the contractual relationship or tort, in case of gross neg-
ligence or wilful conduct. In case of slight negligence, we shall only be li-
able for breach of major obligations. If such major obligations are in-
fringed, our liability shall be limited to the respective net purchase price. 
In case of slight negligence, any liability for unforeseeable damages, in-
direct damages not affecting the delivered products, lost profits or other 
untypical damages are excluded. The liability for losses arising out of 
death, injury to body or health caused by negligent or wilful breach of ob-
ligations of us, our representatives or persons acting on our behalf shall 
in any event not be excluded.  
 
The limitation of our liability does not apply if we have fraudulently not 
disclosed defects or if we have given any guarantees irrespective of 
fault. The compulsory rights deriving from the product liability act are 
equally not excluded hereby.  
 
Any further liability to pay Damages is excluded. If and to the extent lia-
bility is excluded or limited towards us, the same shall apply to personal 
liability of our employees, representatives or persons acting on our be-
half.  
 

12. Reservation of Title. All goods supplied by us shall remain our property 
for as long as we have outstanding claims for payment against the pur-
chaser from a business relationship. The execution of our right to with-
draw is not a pre-condition to exercise the rights under this reservation of 
title clause.  
 
The purchaser shall be entitled to process or sell the goods in the course 
of his duly carried business operations; he herewith assigns the receiva-
bles resulting from any resale of the products against its customers or 
third parties to the extent of the amount of the final invoice value (includ-
ing VAT, irrespectively whether the product is sold prior to or after pro-
cessing). Our reservation of title extends also to the products resulting 
from processing. In case of processing, compounding or mixing of prod-
ucts supplied by us with material not belonging to us, we shall acquire 
joint title in the resulting products in proportion to the value of our goods 
and the third party materials. In such event, we shall be deemed manu-
facturer without any obligation and the purchaser shall be deemed to be 
our bailee. The purchaser shall be entitled to collect claims assigned to 
us as long as it fulfils his obligations towards us and he remains solvent. 
Our right to collect the receivables ourselves remains unaffected hereby. 
We will not collect the receivables as long as the purchaser complies 
with its payment obligations from its proceeds, it is not in default of pay-
ment and in particular no application has been filed for the opening of in-
solvency proceedings or the purchaser has not suspended payments. 
The purchaser shall at our request provide us with all details needed for 
collection of the receivables and shall notify the debtor of the assign-
ment.  
 
If the realistic value of the claims assigned to us exceeds the value of 
our claims against the purchaser by more than 10 % we shall be obliged 
to release to this extent our security on the purchaser’s request. We are 

outras despesas de transporte do produto defeituoso a outro lugar que não 
seja o local da entrega não serão reembolsadas. Se não for possível 
corrigir o defeito, concluir a correção dentro de um prazo adequado 
estipulado pelo COMPRADOR ou se o VENDEDOR se recusar a corrigir o 
defeito, o COMPRADOR terá o direito de reduzir o preço da compra ou 
rescindir o CONTRATO sem que isto afete seu direito a receber uma 
indenização, contanto que o VENDEDOR seja responsável pelo defeito.  
 
Os direitos devido a defeitos de qualidade, inclusive o direito a pedir 
indenização, prescrevem em 12 (doze) meses contados a partir do 
fornecimento dos PRODUTOS, a menos que o VENDEDOR, de maneira 
fraudulenta, não notifique o COMPRADOR do defeito.  

 
10. Defeitos de propriedade. Conforme o melhor conhecimento do 

VENDEDOR, os fornecimentos não estão sujeitos a direitos de 
propriedade industrial ou direitos autorais de terceiros (doravante 
denominados DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL) no país da 
entrega. Se e quando terceiros ajuizarem ações justificadas contra o 
COMPRADOR por infração de DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL devido aos PRODUTOS fornecidos pelo VENDEDOR e 
utilizados de acordo com estas CONDIÇÕES, o VENDEDOR será 
responsável, perante o COMPRADOR, da seguinte maneira:  

 
(a)  Por conta e risco do VENDEDOR, este obterá o direito de utilizar o 

respectivo fornecimento ou alterará o fornecimento de maneira que 
os DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL deixem de ser 
infringidos ou substituirá o fornecimento por mercadorias que não 
infrinjam os DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Se o 
VENDEDOR não conseguir realizar isto adequadamente, o 
COMPRADOR poderá exercer seu direito de rescindir o CONTRATO 
ou reduzir o preço da compra;  

 
(b)  O COMPRADOR terá direito a pedir indenização de acordo com a lei 

e os limites estipulados no item 11 do presente instrumento.  
 

As obrigações supracitadas valerão apenas se e na medida em que o 
COMPRADOR notificar o VENDEDOR de qualquer ação ajuizada por 
terceiros e se o COMPRADOR não admitir nenhuma infração e permitir 
que o VENDEDOR tome todas as providências cabíveis de defesa e dê 
início a um processo de negociação para chegar a um acordo.  
 
Os direitos do COMPRADOR por defeitos de propriedade prescrevem no 
mesmo período que os direitos por defeitos de qualidade.  

 
 

11.  Limitação de responsabilidade. O COMPRADOR só terá direito a 
pedir indenização ou reembolso de despesas incorridas (doravante 
denominados INDENIZAÇÃO) quando houver fundamento na lei, 
inclusive o inadimplemento de obrigações do relacionamento contratual 
ou extracontratual, em caso de culpa grave ou dolo. Em caso de culpa 
leve, o VENDEDOR somente será responsável pelo inadimplemento de 
obrigações importantes. Se as obrigações importantes forem infringidas, 
a responsabilidade do VENDEDOR ficará limitada ao respectivo preço 
líquido da compra. Em caso de culpa leve, qualquer responsabilidade 
por danos imprevistos, danos indiretos que não afetarem os 
PRODUTOS fornecidos, lucros cessantes ou outros danos atípicos é 
excluída. A responsabilidade por perdas decorrentes de morte, lesão 
corporal causada por inadimplemento negligente ou doloso por parte do 
VENDEDOR, de seus representantes ou seus prepostos não será 
excluída.  
 
A limitação da responsabilidade não vale se o VENDEDOR, de maneira 
fraudulenta, deixar de notificar o COMPRADOR de defeitos ou se o 
VENDEDOR der ao COMPRADOR qualquer garantia, 
independentemente de culpa. Igualmente, os direitos decorrentes da Lei 
sobre a responsabilidade por fato do produto não são excluídos pelo 
presente instrumento.  
 
Qualquer outra responsabilidade de pagamento de INDENIZAÇÃO é 
excluída. Se e na medida em que a responsabilidade do VENDEDOR 
for excluída ou limitada, isto também valerá para os funcionários, 
representantes ou prepostos do VENDEDOR.  
 

12. Propriedade. Todas as mercadorias fornecidas pelo VENDEDOR 
permanecem sendo propriedade deste enquanto o COMPRADOR tiver 
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free to choose which security to release.  
 
To the extent the reservation of title applies, the purchaser may not 
pledge or transfer title to the goods or processed products as security 
without our consent. The purchaser shall be obliged to inform us without 
undue delay in writing in case of pledges or other actions against our 
goods. 
 

13.  Trademarks. Many of the goods supplied by us bear one of our trade-
marks. Where these goods are processed, our trademarks may only be 
used in connection with the resulting products with our written consent. 
This shall apply to all stages of processing.  
 

14.  Place of Performance and Applicable Law. Sole venue shall be Forum 
da Comarca do Município de Barueri do Estado de São Paulo for all dis-
putes arising from or in connection with the contractual relationship pro-
vided the purchaser is deemed a merchant. 

 
 

AB Enzimas Brasil Comercial Ltda 
Al Amazonas 938 – 3 andar 

06454-070 Barueri /SP 

 

 

pagamentos em aberto em decorrência de um relacionamento 
comercial. A execução do direito de rescindir o CONTRATO não é pré-
condição para o exercício dos direitos nos termos da cláusula de 
propriedade.  
 
O COMPRADOR terá o direito de processar ou vender as mercadorias 
no exercício de suas atividades. Além disso, o COMPRADOR cobra os 
recebíveis decorrentes da revenda dos PRODUTOS de seus clientes ou 
terceiros de acordo com o valor constante na nota fiscal (inclusive o 
imposto sobre o valor agregado, independentemente de o produto ser 
comercializado antes ou após o processamento). A propriedade também 
se estende aos PRODUTOS resultantes do processamento. Em caso de 
processamento, composição ou mescla de PRODUTOS fornecidos pelo 
VENDEDOR com materiais que não pertencem a este, o VENDEDOR 
será proprietária conjunto dos PRODUTOS resultantes à proporção do 
valor das mercadorias do VENDEDOR e dos materiais de terceiros. Em 
tal caso, o VENDEDOR será considerado fabricante sem nenhuma 
obrigação e o COMPRADOR será considerado depositário. O 
COMPRADOR terá o direito de cobrar recebíveis referentes ao 
VENDEDOR contanto que cumpra suas obrigações para com o 
VENDEDOR e continue solvente. O direito de o VENDEDOR cobrar os 
recebíveis não é afetado pelo presente instrumento. O VENDEDOR não 
cobrará os recebíveis contanto que o COMPRADOR cumpra com suas 
obrigações de pagamento com base na receita auferida, não esteja 
inadimplente e, especificamente, nenhuma ação tenha sido ajuizada por 
conta de insolvência ou contanto que o COMPRADOR não tenha 
sustado nenhum pagamento. A pedido do VENDEDOR, o 
COMPRADOR proporcionará ao VENDEDOR todos os detalhes 
necessários para a cobrança dos recebíveis e notificará o devedor da 
cessão.  
 
Se o valor real dos recebíveis cedidos ao VENDEDOR exceder o valor 
dos recebíveis contra o COMPRADOR em mais de 10% (dez por cento) 
o VENDEDOR será obrigado a liberar a garantia do COMPRADOR. A 
decisão sobre a garantia a ser liberada fica a critério do VENDEDOR.  
 
Na medida em que a reserva de propriedade for relevante, o 
COMPRADOR não empenhará nem transferirá a propriedade dos bens 
ou produtos processados como garantia sem a autorização do 
VENDEDOR. O COMPRADOR será obrigado a notificar o VENDEDOR 
por escrito imediatamente em caso de penhoras ou outras ações que 
envolverem as mercadorias do VENDEDOR. 
 

13.  Marcas comerciais. Muitas das mercadorias fornecidas pelo 
VENDEDOR têm uma de nossas marcas. Quando as mercadorias forem 
processadas, as marcas comerciais somente poderão ser utilizadas no 
produto resultante com a autorização por escrito do VENDEDOR. Isto 
valerá para todas as etapas do processamento.  
 

14.  Lei de regência e foro de eleição. Fica eleito o Forum da Comarca do 
Municipio de Barueri do Estado de São Paulo como competente para 
dirimir as dúvidas  por ventura suscitadas com relação ao presente 
instrumento.  

AB Enzimas Brasil Comercial Ltda 
Al Amazonas 938 – 3 andar 

06454-070 Barueri /SP 
 

 

 

 


