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Proposta No:                                                          São Paulo ,       

  

  

Para:        

Endereço:        

Telefone:        

Fax/Cel:        

Att.:        

e-mail         

Assunto: Proposta para Auditoria de Certificação de Válvulas Industriais    

  

  

Prezados Senhores: 

                                

Conforme solicitado por vossa empresa em       , encaminhamos a nossa proposta de execução 

de serviços com as correspondentes condições técnico-comerciais.  

 

Alertamos que o conteúdo da presente proposta é CONFIDENCIAL e direcionado única e 

exclusivamente à empresa acima discriminada, sendo vetada a divulgação, publicação e outros 

usos sem a devida autorização das partes. 

 

Em caso de vossa aceitação dos termos propostos, solicitamos a assinatura na confirmação em 

anexo, a qual converterá esta proposta em contrato formal entre as partes, na forma da lei.  

 

Estamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas que venham a aparecer, assim como 

esperamos um contato em breve. 

  

 

Atenciosamente, 

  

  

[Assinatura_Usuário] 

  

 

 

 

  

      

Industrial Services  

 55        

 55        

SGS do Brasil Ltda 

Av. Andrômeda, 832 – 6 andar Alphaville  

06473-000 - SÃO PAULO - SP - BRASIL 

+55 11 3883-8800 (pabx)  
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1. OBJETIVO 
 O objetivo desta proposta é apresentar as melhores condições técnicas e comerciais para 
realização dos serviços de avaliação da conformidade de família de válvulas industriais 
para instalações de exploração, produção, refino e transporte de produtos de petróleo. 

 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
  

2.1 - Serviços a serem realizados: 
  
Fase 1 – Analise do projeto  
Analise de projeto de acordo com os itens 5.3, 5.4, 6.1 e 6.2 da norma ABNT NBR 15827 
Congelamento dos projetos aprovados 
Elaboração do relatório de auditoria  
Elaboração da declaração de conformidade  
 
Fase 2 – Ensaios dos protótipos  
Acompanhamento da realização de ensaios do (s) protótipo (s) do (s) válvula (s) objeto (s) 
da certificação de acordo com os itens 6.3.a 6.5 e 7 da norma  ABNT NBR 15827 
 
Fase 3 - Assinatura da Válvula : 
Analise do sistema de gestão da qualidade  
 
Nota:  Mediante acordo com o solicitante, a analise do sistema de gestão da qualidade 
pode ser realizado em paralelo ou após a aprovação da Fase 2.  
 
Acompanhamento da realização de ensaio (s) para obtenção (oes) da (s) assinatura (s) da 
(s) válvula  (s) vinculada (s) ao (s) protótipo (s) aprovado (s) na Fase 2, conforme anexo  
“D, E e F” da norma ABNT NBR 15827 
Evidenciar os projetos das válvulas adjacentes em conformidade com (s) projeto (s) da (s) 
protótipo (s) auditado (s).  
Congelamento do (s) projetos do (s) protótipo (s) adjacente (s) ao (s) protótipo (s) 
ensaiado (s)  
Elaboração do relatório da auditoria  
Emissão do certificado de conformidade 
 
Manutenção:  
Testemunho da confirmação da assinatura da válvula com amostras da produção  
Verificação dos projetos da amostra, memorial de calculo e documentos do livro de 
fabricação e assinatura original.  
Auditoria de manutenção do sistema de gestão da qualidade  
Elaboração do relatório de auditoria  
Emissão do certificado de conformidade.  
 

       

  

+55 11 3883-8890   (fax) 
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2.2 - Normas aplicáveis: 
    
ABNT NBR 15827 

Válvulas industriais para instalações de exploração, produção, refino e transporte de 
produtos de petróleo - Requisitos de projeto e ensaio de protótipo. 

Portaria Inmetro N.º.  272 

Regulamento de Avaliação da Conformidade para Válvulas Industriais para Instalações de 
Exploração, Produção, Refino e Transporte de Produtos de Petróleo– RAC - Portaria no. 
272 de 21/06/2011, versão vigente. 

  

Portaria Inmetro n.º. 179  

Regulamento para o uso das marcas, símbolos de acreditação, de reconhecimento da 
conformidade aos princípios das boas praticas de laboratório - BPL e, dos selos de 
identificação do Inmetro 

  

 
3. LOCAL DE EXECUCÃO DOS SERVIÇOS 
  
           
4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo estimado para a execução dos serviços Referente a Fase 1 é de 05 dias  por  
projeto, para as Fases 2 e 3 as diárias poderão variar de acordo com a programação de 
execução de testes realizado pelo cliente.  
  
 
5. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
5.1 - Taxas 
 

 Serviço Unidade H/D 

Fase 1, 2, 3 e Manutenção  Avaliação  
 

  
 
5.2 - Condições dos valores 

  

 Os preços apresentados incluem os impostos aplicáveis: 3% - ISS, 1,65% - PIS, 
7,6% COFINS. 

 Havendo a necessidade de dias adicionais para a conclusão da auditoria de campo por 
razões não imputáveis (falha da programação do cliente) a SGS, será cobrada uma taxa 
de  R$ 1.100,00  por  dia adicional. 

 Aas horas de trajeto e de relatório serão faturadas como horas efetivamente 
trabalhadas e estão sujeitas aos percentuais previstos em lei caso executadas fora do 
horário acima citado. 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001710.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001710.pdf
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 Deslocamento sob responsabilidade do cliente considerando um profissional saindo da 
cidade de São Paulo/SP ou do Rio de Janeiro/RJ, de acordo com a disponibilidade dos 
mesmos. 

 Nestes valores estão inclusos auditoria in loco, preparação dos relatórios e toda 
comunicação necessária. 

 É indispensável a apresentação dos documentos comprobatórios, assim como a 
realização de visita in loco para a correta realização da medição. 

  

NOTA: ISS.Consoante a natureza dos serviços ora contratados, enquadrados no sub-item 
17.09 da LC nº 116/2003, informamos que nos termos da referida Lei, o ISSQN deverá 
ser recolhido ao Município do estabelecimento desta CONTRATADA, sendo vedada a 
retenção deste tributo junto a qualquer outro Município, ainda que os serviços sejam 
prestados em localidades diversas do estabelecimento desta CONTRATADA. Cumpre 
reiterar que a presente prestação de serviços não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses onde o ISSQN é devido no local da prestação dos serviços, nos termos do 
disposto nos incisos I a XXII, do artigo 3º da LC 116/2003. 

 

  

5.3 - Horário de trabalho 

  

Exceto quando explicitado em contrário, as condições abaixo são válidas: 
Considera-se o período de 08:00 às 17:00, com uma hora de almoço, de segunda a sexta-
feira, como o período base para realização dos serviços. Serviços executados fora deste 
horário serão taxados adicionalmente, conforme percentual sobre hora extra previsto em 
lei, acordo ou convenção coletiva, e só serão executados mediante aprovação prévia do 
cliente. 
Caso haja necessidade de extensão da jornada de trabalho para além da estabelecida, os 
seguintes percentuais deverão incidir sobre o valor de hora normal: 

 Valor da hora normal:   R$       

 50% sobre a hora normal de segunda à sexta-feira das 17:00 às 22:00 horas. 

 70% sobre a hora normal de segunda à sexta-feira das 22:00 às 08:00 horas. 

 70% sobre a hora normal aos sábados. 

 100% sobre a hora normal aos domingos e feriados. 

 
 
5.4 -  Despesas Reembolsáveis 
Despesas provenientes de deslocamentos, estadias e refeições deverão ser 
reembolsadas conforme condições a seguir: 
 

 A estadia (mínimo em Hotel 3 estrelas) e despesas como: táxis, hotéis, passagens 
aéreas ou rodoviárias e etc., serão reembolsadas mediante a apresentação de 
comprovantes, acrescidos 16% sendo: 3% - ISS, 1,65% - PIS, 7,6% - COFINS e 3,9%. 
Taxa de administração. Esta despesa pode ficar por conta do cliente.  
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 Deslocamentos terrestres serão reembolsados com base em valor fixado em R$ 0,95 
por quilômetro de deslocamento, partindo do escritório da contratada em São Paulo/SP 
ou Rio de Janeiro, RJ, e inclui todas as despesas de pedágio. 

 
  
5.5 - Taxas administrativas adicionais (caso solicitado) 

 
 
 
 
 

 

 * Caso seja necessário emissão de certificado por nota fiscal emitida e não tenha ocorrido variação de 

funcionários e salários, após a certificação dos recursos humanos envolvidos neste processo, o valor por 

certificado (adendo) será cobrado. 

  

  
6. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
  

6.1 - Condições Gerais  

 As faturas serão emitidas ao término dos serviços ou conforme medição mensal (dia 26 
ao dia 25), o que acontecer antes.     

 Prazo para pagamento será de 21 dias a partir da data da emissão da fatura. 

 Para os valores cobrados em moeda estrangeira, será feita a conversão para 
Reais com base na taxa cambial do dia anterior à fatura. 

 Será feita cobrança através da rede bancária. 

 No caso de não pagamento na data de vencimento, haverá multa de 10% e cobrança 
de juros de 3% ao mês, além da conversão cambial, quando aplicável. 

 Condições de pagamento e execução sujeitos a análise de crédito.  

  

  

6.2 - Reajuste (se aplicável) 

 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, 
conforme legislação vigente. 

 O reajuste dos preços será conforme variação do IGPM, sendo certo que, em caso de 
variação negativa, o INPC - FIPE ou outro índice oficial de comum acordo entre as 
partes deverá ser utilizado, tendo como base o valor deste índice na data de emissão 
da proposta.  

  

 

6.3 - Rescisão contratual (se aplicável) 

 Qualquer uma das empresas poderá rescindir a presente proposta, obrigando-se 
apenas a comunicar por escrito com antecedência de 30 dias.  

  

ATIVIDADE  VALOR TOTAL [R$]  

5.5.1 Cópia extra do 
Certificado/Relatório   

390,00  
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7. VALIDADE DA PROPOSTA 
Esta proposta tem validade por 60 dias. 
  
  
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE     

 Caberá à contratante realizar todos os pagamentos e demais obrigações conforme 
descrito nesta proposta e seus anexos. 

 O contratante promoverá as reuniões necessárias com a SGS antes da realização do 
primeiro trabalho para avaliar o questionário e a metodologia, em particular quanto à 
forma de intercâmbio de informações. 

 Caberá ao contratante realizar todas as intervenções junto a terceiros para que a SGS 
tenha acesso aos locais de execução dos serviços. 

 Caberá ao contratante promover que os funcionários da SGS tenham as condições 
mínimas de segurança e higiene nos locais de trabalho. 

 Caberá ao contratante avisar à SGS, dentro de uma antecedência mínima de 05 
(cinco) dias úteis para mobilização de equipe, de qualquer fato que possa interferir no 
correto andamento da prestação de serviços. No caso do contratante não manter a 
SGS avisada destes fatos relevantes, a SGS se resguarda ao direito de continuar 
executando as cobranças equivalentes, mesmo no caso da impossibilidade de 
execução dos serviços. 

 Telefone e pessoa de contato a quem nossos auditores devam se reportar. 

 Solicitar aos fornecedores para que forneçam EPI's especiais, quando necessários; 

 Fornecer todos os dados, desenhos e documentos necessários à execução dos 
serviços; 

 Acatar todas as condições estabelecidas nos documentos relacionados no 
Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC), nas disposições legais e nas 
disposições contratuais referentes ao licenciamento, independente de sua transcrição; 

 Acatar as decisões pertinentes à Avaliação da Conformidade da SGS, recorrendo em 
primeira instância à Comissão Técnica da SGS e em última instância ao INMETRO; 

 Facilitar à SGS ou ao seu contratado, mediante comprovação desta condição, os 
trabalhos de auditoria, assim com a realização das inspeções previstas no RAC; 

 Manter as condições técnico organizacionais que servem de base para a obtenção da 
licença para uso da Marca de Conformidade, informando previamente à SGS qualquer 
modificação que pretenda fazer no processo para o qual foi concedida a licença; 

 Submeter previamente à SGS todos os materiais de promoção e divulgação nos quais 
figure a Marca de Conformidade; 

 Comunicar imediatamente a SGS quando identificar que há produto no mercado que 
forneça risco à saúde e a segurança do usuário, devendo nestes casos, encaminhar 
ações corretivas à SGS, para avaliação da eficácia. 

 Ter um profissional responsável pela assistência técnica, pela execução, e por todas 
as informações solicitadas e por todas as questões oriundas da realização de 
auditorias; 

 Implantar um sistema de rastreabilidade estruturado que permita resgatar a origem do 
produto e comprovar a eficiência do processo; 
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 Em caso de suspensão ou cancelamento da certificação, interromper o uso de matéria 
de propaganda que contenha referencia à certificação e devolver os documentos 
solicitados pela SGS; 

 Após a conclusão da certificação, o fornecedor deverá fornecer à SGS informações 
sobre quaisquer alterações tais como, modificações no produto, processo de 
fabricação ou, se pertinente, do seu sistema da qualidade, que afetem a conformidade 
do produto. A comercialização ou liberação deste produto poderá ser realizada sem a 
aprovação da SGS. 

 Manter registros de todas as reclamações de seus clientes, relativos a conformidade 
do produto certificado. 

 Manter registros das ações apropriadas com respeito a tais reclamações e tornar 
disponível a SGS quando solicitado.  

 
 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Equipamentos de Proteção Individual determinados por lei para todo o tipo de serviço ora 
contratado e de acordo com as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, adotados 
em nosso sistema de PPRA / PCMSO. 

 Uniformes condizentes com as exigências dos trabalhos, zelando para que os 
mesmos se mantenham com boa apresentação. Esses uniformes terão identificação 
da SGS. 

 Caberá à SGS executar os serviços conforme constante nesta proposta. 

 A SGS utilizará mão de obra qualificada para realização dos serviços. 

 A SGS se compromete a cumprir os prazos especificados nesta proposta. 

 As melhores técnicas disponíveis serão utilizadas pela SGS na execução dos serviços 
objeto desta proposta. 

 A responsabilidade da SGS se limita a realização do objeto proposto e pela qualidade 
do serviço a ser prestado. Qualquer interpretação extensiva do objeto da presente ou 
de seus resultados deverá ser afastada, para todos os efeitos legais. A SGS não 
obriga nem garante a aplicação dos parâmetros sugeridos pelo cliente, o qual 
continuará exclusivamente responsável pela qualidade de seus produtos e/ou serviço. 

 Implementar o programa de avaliação da conformidade de válvulas industriais 
conforme os requisitos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade 
(RAC), dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o INMETRO. 

 Utilizar sistema de banco de dados fornecido pelo INMETRO para manter atualizadas 
as informações acerca dos produtos certificados, dentro de um prazo máximo 6 (seis) 
dias úteis. 

 Disponibilizar no site do OAC a relação dos produtos certificados, de acordo com a 
norma vigente. 

 Notificar imediatamente ao INMETRO, no caso de suspensão, extensão, redução e o 
cancelamento da certificação, através de meio físico, bem como alimentar de forma 
imediata o sistema de banco de dados fornecido pelo INMETRO. 

 Submeter ao INMETRO, para análise e aprovação os Memorandos de Entendimento - 
MOU, no escopo do RAC, estabelecidos com outros OAC acreditados. 
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 A SGS disponibiliza as informações necessárias, a outro OCP por ocasião de 
transferência de um certificado emitido ainda valido.  

 

 
10. ACEITE 
Caso vossa empresa esteja de acordo com os termos propostos, solicitamos que seja 
preenchida a tabela abaixo com os dados destacados e que a mesma seja remetida aos 
nossos cuidados via fax ou carta. 

  

SGS DO BRASIL - INDUSTRIAL SERVICES 

Proposta [propostanum] 
Data da 

Proposta: 
[data_hoje]  

Cliente [nome_cliente] 

Data do aceite:   

Razão Social   

Endereço de Faturamento:   

Endereço de Cobrança:   

CNPJ/MF :   

IE:   

Nome / telefone do responsável pelo 

serviço: 
  

Instruções especiais / Observações / 

data prevista para execução dos 

serviços: 

  

  

  

  

Declaro, para todos os fins de direito, que procedi com a leitura da Proposta SGS n.º  [propostanum], bem 

como das Condições Gerais de Serviços à ela anexadas, concordando integralmente com todos os termos e 

condições constantes em ambas. 

   

De acordo: ______________________________________________ 

Nome e Cargo: ___________________________________________ 

  

Marcio Freitas 

SGS Industrial Services 

Diretor 
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11 . Condições Gerais de Serviço 

1 – Geral 

(a)  A menos que seja acordado em contrário, por escrito, ou exceto quando estiverem em desacordo com (i) 
os regulamentos que regem os serviços prestados no interesse de governos, órgãos governamentais ou 
qualquer outra entidade pública ou (ii) as disposições obrigatórias de lei municipal, todas as ofertas ou 
serviços e toda(s) a(s) relação(ões) contratual(is) resultante(s) entre qualquer uma das empresas afiliadas da 
SGS SA ou qualquer um dos seus agentes (cada um deles denominado "Companhia") e o Cliente 
("Relação(ões) Contratual(ais)") serão regidas por estas condições gerais de serviço (doravante denominadas 
"Condições Gerais"). 

(b)  A Companhia poderá prestar serviços para pessoas ou entidades (privadas, públicas ou governamentais) 
emitindo instruções (doravante denominadas "Cliente"). 

(c)  Exceto no caso de a Companhia receber instruções prévias por escrito em contrário por parte do Cliente, 
nenhuma outra parte tem o direito de dar instruções, principalmente no âmbito dos serviços ou da entrega de 
relatórios ou certificados que deles resultarem ("Relatórios de Inspeção"). Pelo presente, o Cliente autoriza a 
Companhia, em caráter irrevogável, a entregar os Relatórios de Inspeção a terceiros quando assim for 
instruído pelo Cliente ou quando, a seu critério, estiver implícito pelas circunstâncias, pela prática comercial, 
pelo uso ou pelo costume. 

 

2 - Prestação de Serviços 

(a)  A Companhia prestará os serviços valendo-se de cuidado e habilidade razoáveis e seguindo as instruções 
específicas do Cliente conforme confirmado pela Companhia ou, na ausência de tais instruções, de acordo 
com: 

(1) os termos de qualquer formulário de pedido padrão ou folha de especificação padrão da Companhia; e/ou 

(2) qualquer prática comercial, uso ou costume pertinente; e/ou 

(3) os métodos que a Companhia considerar adequados com fundamento técnico, operacional e/ou 
financeiro. 

 
(b) As informações contidas nos Relatórios de Inspeção provêm dos resultados dos procedimentos de 
inspeção ou teste realizados de acordo com as instruções do Cliente, e/ou a nossa avaliação desses 
resultados com base em normas técnicas, na prática comercial ou no costume ou em outras circunstâncias 
que deveriam ser levadas em consideração em nossa opinião profissional. 
 
(c)  Os Relatórios de Inspeção emitidos com referência ao teste de amostras contêm o parecer da Companhia 
somente sobre essas amostras, não expressando qualquer opinião sobre o lote de onde as amostras foram 
tiradas. 
 
(d)  Se o Cliente solicitar que a Companhia testemunhe a intervenção de terceiros, o Cliente concorda que a 
única responsabilidade da Companhia é a de estar presente na hora da intervenção desse terceiro e 
encaminhar os resultados, ou confirmar a ocorrência, da intervenção. O Cliente concorda que a Companhia 
não é responsável pela condição ou a calibragem do aparelho, dos instrumentos e dos equipamentos de 
medição utilizados, pelos métodos de análise aplicados, pelas qualificações, ações ou omissões da equipe 
desse terceiro ou pelos resultados da análise. 
 
(e)  Os Relatórios de Inspeção emitidos pela Companhia refletirão os fatos que neles registrar somente no 
momento de sua intervenção e dentro dos limites das instruções recebidas ou, na ausência de tais instruções, 
dentro dos limites dos parâmetros alternativos aplicados, conforme previsto na cláusula  2(a). A Companhia 
não tem a obrigação de verificar, ou comunicar, quaisquer fatos ou circunstâncias que estiverem fora das 
instruções específicas recebidas ou dos parâmetros alternativos aplicados. 
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(f)  A Companhia poderá delegar a execução total ou parcial dos serviços a um agente ou subempreiteiro, e o 
Cliente autoriza a Companhia a divulgar ao agente ou subempreiteiro todas as informações necessárias para 
a sua consecução. 
 
(g)  No caso de a Companhia receber documentos que reflitam os compromissos contraídos entre o Cliente e 
terceiros ou documentos de terceiros, como cópias de contratos de venda, cartas de crédito, conhecimentos 
de embarque etc., esses documentos serão considerados como sendo apenas para fins informativos, não 
ampliando ou restringindo o escopo dos serviços ou das obrigações aceitas pela Companhia. 
 
(h)  O Cliente reconhece que a Companhia, ao prestar aos serviços, nem toma o lugar do Cliente ou de 
terceiros nem os isenta de qualquer uma de suas obrigações e tampouco assume, reduz, ab-roga ou 
compromete-se a cumprir qualquer dever do Cliente perante terceiros ou de terceiros perante o Cliente. 
 
(i)  Todas as amostras serão guardadas por um período máximo de 3 meses ou por período inferior, conforme 
permitido pela natureza da amostra, sendo então devolvidas ao Cliente ou descartadas a critério da 
Companhia. Após esse período, a Companhia deixa de ter qualquer responsabilidade por essas amostras. A 
conservação das amostras por período superior a 3 meses incorrerá em uma taxa de armazenagem a ser 
paga pelo Cliente. Será cobrada do Cliente uma taxa de manuseio e de frete no caso de devolução das 
amostras. Se houver taxas especiais para descarte, esses valores serão cobrados do Cliente. 

 

 

3 - Obrigações do Cliente 

 

O Cliente: 
(a)  Garantirá que informações, instruções e documentos suficientes serão fornecidos no tempo devido (e, de 
qualquer forma, em período não inferior a 48 horas antes da intervenção desejada) para permitir que os 
serviços necessários sejam executados; 
 
(b)  Obterá todos os acessos necessários para os representantes da Companhia ao local onde os serviços 
serão realizados e tomará todas as providências necessárias para eliminar ou reparar qualquer obstáculo à 
prestação dos serviços ou qualquer interrupção desses serviços; 
 
(c)  Fornecerá, se necessário, qualquer equipamento especial e equipe necessária para a execução dos 
serviços; 
 
(d)  Garantirá que todas as medidas necessárias serão tomadas para a proteção e segurança com relação às 
condições de trabalho, aos locais e às instalações durante a execução dos serviços, não confiando, nesse 
sentido, na recomendação da Companhia se exigido ou não; 
 
(e)  Informará a Companhia com antecedência sobre qualquer risco ou perigo conhecido, real ou potencial, 
relacionado com qualquer pedido ou amostras ou teste, incluindo, por exemplo, a presença ou o risco de 
radiação, elementos ou materiais tóxicos ou nocivos ou explosivos, poluição ambiental ou venenos; 

 

(f)  Exercerá integralmente todos os seus direitos e cumprirá todas as suas obrigações previstas em qualquer 
contrato de vendas pertinente ou qualquer outro contrato celebrado com terceiros e em juízo. 

 

4 - Honorários e Pagamento 

(a)  Os honorários não definidos entre a Companhia e o Cliente no momento em que o pedido for feito ou um 
contrato for negociado corresponderão às taxas normais da Companhia (sujeitas a mudança) e todos os 
impostos aplicáveis serão pagos pelo Cliente. 
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(b)  Salvo quando um período menor for estabelecido na fatura, o Cliente efetuará o pagamento sem demora, 
dentro do prazo máximo de 30 dias a partir da data da fatura pertinente ou dentro de outro período conforme 
venha a ser definido pela Companhia na fatura ("Data de Vencimento"), de todos os honorários devidos à 
Companhia. A falta do pagamento acarretará a cobrança de juros a 1,5% por mês (ou outra taxa conforme 
venha a ser definida na fatura) a partir da Data de Vencimento até, e inclusive, a data do pagamento efetivo. 
 
(c)  O Cliente não terá o direito de reter ou adiar o pagamento de qualquer valor devido à Companhia com 
base em qualquer controvérsia, reconvenção ou compensação que o Cliente possa vir a alegar contra a 
Companhia. 
 
(d)  A Companhia poderá escolher mover ação de cobrança dos honorários não pagos em qualquer tribunal 
que tiver jurisdição competente. 
 
(e) O Cliente pagará todas as despesas de cobrança da Companhia, incluindo os honorários advocatícios e 
custos afins. 
 
(f)  No caso de surgimento de qualquer imprevisto ou despesas não previstas no decorrer da execução dos 
serviços, a Companhia diligenciará para informar o Cliente e terá o direito de cobrar valores adicionais para 
cobrir o tempo e o custo extras necessariamente incorridos para concluir os serviços. 
 
(g)  Se a Companhia não conseguir executar os serviços, total ou parcialmente, por qualquer motivo que 
esteja fora do controle da Companhia, incluindo inadimplemento do Cliente de qualquer uma de suas 
obrigações previstas na cláusula 3 acima, a Companhia, contudo, terá o direito de receber o pagamento: 
 
   (1) pela quantia correspondente a todas as despesas não reembolsáveis incorridas pela Companhia; e 

(2) por uma parcela dos honorários acordados igual à parcela dos serviços efetivamente executados. 

 

5 - Suspensão ou Término dos Serviços 

A Companhia tem o direito de suspender ou terminar, imediatamente e sem encargos, a prestação dos 
serviços no caso de: 

 
(a)  inadimplemento por parte do Cliente com relação a qualquer uma de suas obrigações previstas no 
presente instrumento e se a obrigação em questão não for cumprida dentro do prazo de 10 dias contados a 
partir da notificação do inadimplemento em questão feita ao Cliente; ou 
 
(b)  qualquer suspensão de pagamento, recomposição de dívida entre credores e devedores, falência, 
insolvência, liquidação judicial ou encerramento de operações pelo Cliente. 

6 - Responsabilidade e Indenização 

(a)  Limitação da Responsabilidade 
 
(1) A Companhia não é nem segurador nem fiador e renuncia a todas as obrigações nessa qualidade. Os 
Clientes em busca de uma garantia contra perdas ou danos devem obter um seguro apropriado. 
 

(2) Os Relatórios de Inspeção são emitidos com base nas informações, nos documentos e/ou nas amostras 
fornecidas pelo Cliente, ou em seu nome, e exclusivamente em benefício do Cliente, que é responsável por 
agir de acordo com o que considerar conveniente com base nesses Relatórios de Inspeção. 

 Nem a Companhia nem qualquer um dos seus diretores,executivos, funcionários, agentes ou subempreiteiros 
serão responsáveis perante o Cliente nem terceiros por quaisquer ações tomadas ou não tomadas com base 
nesses Relatórios de Inspeção, nem por qualquer resultado incorreto decorrente de informações incertas, 
erradas, incompletas, enganosas ou falsas fornecidas à Companhia. 
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(3) A Companhia não será responsável por qualquer atraso na execução, inexecução total ou parcial dos 
serviços como resultado direto ou indireto de qualquer fato fora do controle da Companhia, inclusive 
inadimplemento por parte do Cliente com relação a qualquer uma de suas obrigações previstas no presente 
instrumento. 
 
(4) A responsabilidade da Companhia com relação a qualquer reivindicação que venha a surgir por perda, 
dano ou despesa de qualquer natureza, em nenhuma circunstância deverá ser superior ao valor total igual a 
10 vezes o valor dos honorários pagos pelo serviço específico que tiver dado origem à reivindicação 
mencionada ou US$20.000 (ou o seu equivalente em moeda local), o que for menor. 
 
(5) A Companhia não será responsável por qualquer prejuízo indireto ou conseqüente (incluindo lucros 
cessantes). 
 
(6) No caso de ocorrência de qualquer reivindicação, o Cliente deve enviar um comunicado por escrito à 
Companhia dentro do prazo de 30 dias a partir da descoberta dos fatos alegados que justifiquem a 
reivindicação mencionada e, seja como for, a Companhia estará isenta de qualquer responsabilidade por 
todas as reivindicações por perda, dano ou despesa, exceto se a ação for movida dentro do prazo de um ano 
a partir: 
(i)  da data da execução, pela Companhia, dos serviços que tiverem dado origem à reivindicação; ou 
(ii)  da data quando o serviço deveria ter sido concluído no caso de alegação de inexecução. 
 

(b) Indenização:  O Cliente garantirá, isentará de responsabilidade e indenizará a Companhia bem como os 
seus diretores executivos, funcionários, agentes ou subempreiteiros no tocante a todas as reivindicações 
(reais ou com risco de vir a acontecer) feitas por terceiros por perda, dano ou despesa, qualquer que seja a 
natureza, incluindo todas as despesas judiciais e custos afins e que de qualquer forma tiverem origem na 
execução, alegação de execução ou inexecução de qualquer serviço. 

 

7.  Diversos 

(a)  Se for constatado que uma ou mais disposições destas Condições Gerais são ilegais ou inexeqüíveis sob 
qualquer aspecto, a validade, legalidade e exeqüibilidade das disposições remanescentes não serão, de 
forma alguma, afetadas ou prejudicadas por esse fato. 
 
(b)  Durante a prestação dos serviços e pelo prazo de um ano a partir de então, o Cliente não incitará ou 
estimulará os funcionários da Companhia, ou fará qualquer oferta a eles, direta ou indiretamente, para que 
deixem os seus empregos na Companhia. 
 
(c)  É vedado o uso da denominação da Companhia ou sua marca registrada para fins de publicidade sem a 
autorização prévia por escrito da Companhia. 

8.  Lei Aplicável, Foro e Solução de Controvérsias 

Exceto quando especificamente acordado em contrário, todas as controvérsias que tiverem origem na(s) 
Relação(ões) Contratual(ais) segundo este instrumento, ou estejam a elas relacionadas, serão regidas pelas 
leis substantivas da Suíça, excluindo-se quaisquer normas referentes a conflitos de leis, e serão finalmente 
dirimidas, segundo as Normas de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio (ICC), por um ou mais 
árbitros nomeados em conformidade com as normas mencionadas. A arbitragem terá lugar em Paris (França) 
e será conduzida em língua inglesa. 
 
 


