NUTRIAD LTD
CONDIÇÕES DE VENDA GERAIS – EDIÇÃO DE 1998
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DEFINIÇÕES
Nas presentes Condições de Venda:"Comprador" significa qualquer indivíduo ou indivíduos, firma ou firmas, empresa ou
empresas, autoridade ou autoridades que encomendem ou adquiram as Mercadorias
e/ou Serviços.
"Vendedor" significa a NUTRIAD LTD. e/ou os seus sucessores, cessionários,
subcontratantes e agentes e qualquer empresa subsidiária ou associada do
Vendedor através do qual as Mercadorias e/ou Serviços são vendidos.
"Contrato" significa o contrato individual particular para a venda ou fornecimento das
Mercadorias e/ou Serviços pelo Vendedor ao Comprador, incorporando as presentes
Condições Gerais e (se aplicável) as Condições Especiais.
"Condições Especiais" significa tais condições adicionais notificadas ocasionalmente
por escrito pelo Vendedor ao Comprador respeitantes a um Contrato ou série de
Contratos que devem ser consideradas como incorporadas no Contrato ou
Contratos, salvo solicitação específica por escrito por parte do Comprador no prazo
de 5 dias úteis a contar da notificação do Vendedor.
"Mercadorias" significa as Mercadorias e/ou os materiais fornecidos ou vendidos pelo
Vendedor ao Comprador, de acordo com as condições do Contrato (incluindo
quaisquer parcelas das Mercadorias ou quaisquer peças para as mesmas, se
aplicável).
"Serviços" significa quaisquer serviços fornecidos pelo Vendedor de acordo com os
termos do Contrato.
"Encomenda" significa a apresentação de uma encomenda de Mercadorias ou
Serviços.
"Ponto de Entrega" significa o tempo definido na Cláusula 7 em relação ao Contrato.
"Legislação de Segurança" significa a Lei relativa à Saúde e Segurança no Trabalho
de 1974, a Lei de Proteção do Consumidor de 1987 e todas as regulamentações
previstas nos Regulamentos da Segurança Geral das Mercadorias de 1994 e demais
legislação ocasionalmente alterada (incluindo legislação subordinada e legislação da
Comunidade Europeia no sentido de ter efeito direto nos Estados Membros) impondo
exigências legais respeitantes à segurança, manuseamento, transporte,
armazenamento ou alienação de Mercadorias ou Mercadorias que incorporem as
Mercadorias e a saúde e segurança dos utilizadores das mesmas;
"Propriedade Intelectual" significa patentes, marcas comerciais registadas e não
registadas, projetos registados (em cada caso para o período total respetivo e todas
as suas extensões e renovações), requerimentos para qualquer um dos anteriores e
o direito de se candidatar a qualquer um dos anteriores em qualquer parte do mundo,
informações confidenciais, denominações comerciais, marcas, direitos de autor e
direitos na natureza de direitos de autor e direitos de conceção e levantamento.
A referência a qualquer disposição legal inclui uma referência a tal estatuto ou
disposição legal, consoante ocasionalmente alterada, alargada ou readotada.
Na medida de qualquer conflito entre as presentes Condições Gerais e as Condições
Especiais, aplicam-se as Condições Especiais.
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A referência a qualquer Cláusula refere-se a uma Cláusula das presentes Condições
de Venda.

2
2.1

APLICABILIDADE DOS TERMOS
Salvo de outro modo expressamente acordado por escrito por parte de um
representante autorizado do Vendedor, cada Contrato deve, em todos os aspetos,
ser regido pelas presentes Condições de Venda Gerais e por quaisquer Condições
Especiais.
A cotação do Vendedor constitui meramente um convite para uma encomenda,
sujeita às presentes Condições, sendo que nenhum contrato entrará em vigor, a
menos que uma Encomenda seja aceite por um representante autorizado do
Vendedor.
O Vendedor está preparado para receber por telefone a Encomenda do Comprador,
mas não aceitará qualquer tipo de responsabilidade por qualquer erro ou omissão
daí resultante.
O Comprador, ao efetuar uma encomenda após ter recebido ou ter sido notificado ou
informado sobre as presentes Condições de Venda´, reconhece que estas devem
prevalecer sobre qualquer qualificação ou condição considerada imposta pelo
Vendedor e qualquer curso de negociação prévio entre o Comprador e o Vendedor.
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PUBLICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
Todas as descrições contidas nos catálogos, listas de preços, publicidade e outras
publicações do Vendedor destinam-se simplesmente a apresentar uma ideia das
Mercadorias descritas nas mesmas e não devem fazer parte de um Contrato, salvo
especificamente incorporado por escrito por parte de um representante autorizado do
Vendedor.
O Comprador reconhece que, ao celebrar o Contrato, não invocou quaisquer
representações orais ou escritas realizadas por ou em nome do Vendedor, salvo
determinado por escrito e expressamente incluído no Contrato. O Vendedor não terá
qualquer responsabilidade por qualquer representação que não seja realizada por
escrito e incorporada no Contrato.
PREÇOS
Salvo de outro modo acordado por escrito por um representante autorizado do
Vendedor ou nas Condições Especiais, todas as Mercadorias e Serviços serão
debitadas aos preços em vigor no ponto de Entrega. Todos os preços das
Mercadorias devem ser referidos como um preço por tonelada, litro ou quilo,
consoante apropriado, ou salvo de outro modo indicado no Contrato.
Salvo de outro modo indicado por escrito por parte do Vendedor, os preços cotados
para as Mercadorias e serviços não incluem a taxa de IVA.
Os preços indicados nas cotações, catálogos, listas de preços e outro material
publicitário não são vinculativos para o Vendedor.
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RESERVA DE PROPRIEDADE – RISCO E PROPRIEDADE
O risco de danos ou perda das Mercadorias deve ter transferido para o Comprador
no Ponto de Entrega, conforme especificado na Cláusula 7 seguinte.
Não obstante a entrega e transferência do risco sobre as Mercadorias, ou quaisquer
outra disposição das presentes Condições, a propriedade das Mercadorias não deve
ser transferida para o Comprador até que o Vendedor tenha recebido o pagamento
total em numerário ou os fundos disponíveis do preço das Mercadorias e todas as
outras Mercadorias acordadas para venda por parte do Vendedor ao Comprador
relativamente às quais o pagamento será devido.
A menos que o uso e a prática determinem o contrário, no momento em que a
propriedade das Mercadorias for transferida para o Comprador, este deve reter as
Mercadorias como agente fiduciário e depositário do Vendedor e manter as
Mercadorias separadas das Mercadorias do Comprador e de terceiros e a
propriedade armazenada, protegida, segurada e identificada como propriedade do
Vendedor, embora tenha o direito de revender ou utilizar as Mercadorias no curso
normal das suas atividades.
Até ao momento em que a propriedade das Mercadorias for transferida para o
Comprador (e desde que as Mercadorias ainda estejam em existência identificável
em separado e não tenham sido revendidas), o Vendedor terá o direito de, em
qualquer momento, exigir que o Comprador entregue as Mercadorias ao Vendedor e,
se o Comprador não o fizer de imediato, a entrar em quaisquer instalações do
Comprador ou de quaisquer terceiros onde as Mercadorias estejam armazenadas e
de reaver as mesmas.
O Comprador não terá direito a de algum modo penhorar ou alterar como forma de
garantia por qualquer endividamento quaisquer Mercadorias que permaneçam como
propriedade do Vendedor, mas se o Comprador o fizer, todos os montantes devidos
pelo Comprador ao Vendedor tornam-se (sem prejuízo de qualquer outro direito ou
prejuízo do Vendedor) imediatamente vencidos e exigíveis.
PAGAMENTO
O Vendedor tem o direito de apresentar uma fatura ao Comprador pelas Mercadorias
e/ou Serviços em qualquer momento em ou após o Ponto de Entrega.
O Comprador pagará as Mercadorias e/ou os Serviços na totalidade no 20º dia do
mês seguinte ao Ponto de Entrega.
Não obstante as disposições das Cláusulas 6.1 e 6.2, o Vendedor reserva-se ao
direito de solicitar o pagamento total das Mercadorias e/ou Serviços no momento ou
antes do Ponto de Entrega.
No caso de qualquer atraso no pagamento vencido para além da data de
pagamento, o Vendedor reserva-se ao direito de cobrar juros ao Comprador, numa
base diária, à taxa anual de 3% acima da taxa diretora base periódica do Lloyds
Bank Plc, por cada dia ou parte do mesmo em que o pagamento estiver em atraso.
O Comprador não realizará qualquer dedução ao preço faturado pelas Mercadorias
e/ou Serviços por conta de quaisquer compensações ou ação ou pedido
reconvencional, a menos que a validade e o montante respetivo tenham sido
acordados por escrito por um representante autorizado do Vendedor.
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ENTREGA
Quando o Comprador referir uma data de entrega específica, o Vendedor informará
se aceita a Encomenda nos termos da Cláusula 2.2 acima mencionada, fazendo
todos os esforços razoáveis para o cumprir, embora não tenha qualquer obrigação
de efetuar a entrega em qualquer momento específico. O momento não deve ser
essencial exclusivamente no que respeita às obrigações de entrega do Vendedor,
não havendo qualquer responsabilidade sobre o Vendedor no que respeita a
qualquer perda incorrida pelo Comprador resultante de qualquer atraso na entrega
das Mercadorias ou no desempenho dos Serviços ou qualquer parte dos mesmos.
Sempre que as Mercadorias forem entregues por camião-cisterna, o Ponto de
Entrega será no momento em que as Mercadorias passarem a flange final do
camião-cisterna.
Sempre que as Mercadorias forem entregues em caixas ou noutro recipiente, o
Ponto de Entrega será o momento da remoção das Mercadorias do veículo de
transporte.
Sempre que as Mercadorias forem recolhidas do tanque de armazenamento do
Vendedor, ou tanque de armazenamento, quando aplicável, o Ponto de Entrega será
o momento em que as Mercadorias passam para fora da linha de distribuição desse
tanque de armazenamento.
Sempre que as Mercadorias forem entregues por camião-cisterna ou descarregados
no tanque do Comprador a partir de outros recipientes, o Ponto de Entrega será o
momento em que os bens passarem a flange final do camião-cisterna ou outro
recipiente.
ENTREGA POR PARCELAS
O Vendedor tem direito a entregar as Mercadorias de forma parcelada. Cada parcela
deve ser manuseada como se constituísse um contrato separado e distinto entre o
Vendedor e o Comprador.
Qualquer falha, suspensão ou atraso por parte do Vendedor respeitante a qualquer
entrega parcial das Mercadorias, ou a descoberta de qualquer defeito em qualquer
uma das Mercadorias assim entregues não conferirão ao Comprador o direito de
cancelar o remanescente do contrato e não afetarão a sua obrigação de pagar o
preço das Mercadorias.
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DESCARGA
O Vendedor reserva-se ao direito de, em qualquer momento, recusar realizar a
entrega de toda e quaisquer Mercadorias se, na sua opinião exclusiva, as instalações
de descarga propostas pelo Comprador forem inadequadas para as Mercadorias.
Todos os custos razoáveis incorridos pelo Vendedor ao tentar efetuar a entrega
ficarão a cargo do Comprador. Sempre que quaisquer Mercadorias forem entregues
pelo Vendedor ou pelo seu agente, essa entrega não deve de nenhum modo
constituir um compromisso ou representação pelo Vendedor no que concerne à
adequação das instalações de armazenamento ou descarga do Comprador, pelo que
o Vendedor não terá qualquer responsabilidade no que respeita às instalações de
armazenamento e descarga utilizadas pelo Comprador.
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FALHA NA ACEITAÇÃO DA ENTREGA QUANDO PROPOSTA
Se, por qualquer motivo, o Comprador não receber a entrega das Mercadorias ou
permitir o desempenho dos Serviços quando propostos pelo vendedor sem conceder
a este um prazo normal de pré-aviso por escrito de 10 dias, ou outro prazo normal de
pré-aviso razoável, a fim de permitir que o Vendedor evite os custos e as despesas
ao tentar efetuar a entrega das Mercadorias ou executar os serviços, então, em
aditamento e sem prejuízo para os outros direitos e recursos do Vendedor, o
Comprador deve, mediante solicitação, reembolsar o Vendedor de todos os custos e
despesas incorridos.
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FORÇA MAIOR
O Vendedor não terá qualquer responsabilidade perante o Comprador no que
respeita a qualquer falha ou atraso no desempenho de quaisquer obrigações
contratuais perante o Comprador que sejam atribuíveis a qualquer causa de qualquer
natureza que estejam fora do controlo razoável do Vendedor, não devendo nenhuma
falha ou atraso semelhante ser considerados para qualquer propósito de constituir
uma violação do contrato.
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INSOLVÊNCIA DO COMPRADOR
12.1 A presente Cláusula aplica-se, se:12.1.1 o Comprador realizar qualquer acordo voluntário com os seus credores ou (sendo um
individual ou firma) entrar em falência ou (sendo uma empresa) ficar sujeito a um
processo de insolvência, ou entrar em processo de liquidação (exceto par fins de
fusão e reconstituição); ou
12.1.2 um credor pignoratício tomar posse, ou se for nomeado um recetor de qualquer
propriedade ou ativos do Comprador; ou
12.1.3 o Comprador cessar ou ameaçar cessar continuar os negócios; ou
12.1.4 o Vendedor apreender razoavelmente que qualquer um dos eventos acima
mencionados está prestes a ocorrer em relação ao Comprador e notificar o
Comprador em conformidade.
12.2 Se a presente Cláusula se aplicar, então, sem prejuízo para qualquer outro direito ou
recurso disponível para o Vendedor, este terá direito a cancelar o Contrato ou a
suspender quaisquer entregas futuras ao abrigo do Contrato, sem qualquer
responsabilidade para o Comprador, e se as Mercadorias tiverem sido entregues
mas não forem pagas, o preço tornar-se-á imediatamente vencido e devido, não
obstante qualquer acordo ou disposição anterior em contrário.
13
13.1

13.2

RESPONSABILIDADE
Salvo conforme expressamente previsto nas presentes Condições ou em qualquer
Contrato individual, todos os termos, condições e garantias implícitos por estatuto ou
lei comum estão excluídos na medida máxima permitida por lei.
O Vendedor não deve ser responsável perante o Comprador por qualquer perda,
danos, custos, despesas ou outras dívidas por compensações resultantes de
qualquer aconselhamento padrão prestado pelo Vendedor em conexão com as
Mercadorias ou Serviços.
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Salvo conforme previsto na Cláusula 13.4 seguinte, o Vendedor não será
responsável perante o Comprador por motivo de qualquer representação (a menos
que fraudulenta), ou qualquer garantia, condição ou outro termo implícito, ou
qualquer dever na lei comum, ou sob os termos expressos no Contrato, por qualquer
perda ou dano indireto, especial ou subsequente (quer seja por perda ou lucros ou
de outro modo). Os custos, despesas ou qualquer outro tipo de indemnização por
compensação (quer sejam causadas por negligência do Vendedor, dos seus
empregados ou agentes ou de outro modo) que sejam resultantes de ou em ligação
com o fornecimento das Mercadorias e Serviços, ou com o seu uso ou revenda pelo
Comprador e toda a responsabilidade do Vendedor nos termos ou em ligação com o
Contrato, não devem exceder o preço das Mercadorias ou serviços (quer por via de
substituição das Mercadorias ou, de acordo com as orientações do Vendedor, por via
de reembolso do preço de compra no seu todo ou em parte), exceto conforme
expressamente previsto nas presentes Condições.
13.4 A exclusão de responsabilidade mencionada na presente Cláusula 13 não se aplica
de modo a excluir ou a limitar a responsabilidade do Vendedor por:13.4.1 falecimento ou ferimentos pessoais resultantes da negligência do Vendedor, dos
seus funcionários ou agentes; ou
13.4.2 violação da garantia implícita do Vendedor respeitante à propriedade das
Mercadorias contida na Secção 12 da Lei de Vendas de Mercadoria de 1979.
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VARIAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO
Todas as informações detalhadas nas etiquetas apostas ou colocadas nos
recipientes e embalagens do Vendedor ou em qualquer outro elemento colateral
relacionado com as Mercadorias (conforme seja o caso) destinam-se a ser e só
podem ser interpretadas como informação de natureza geral, não devendo ser
consideradas como indicação de qualquer garantia no que respeita à dimensão ou à
qualidade das ou de quaisquer Mercadorias.
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VARIAÇÃO NA QUANTIDADE
O Vendedor reserva-se ao direito de fornecer ao Comprador contra qualquer
Encomenda um excesso ou deficiência de no máximo dez por cento (10%) do peso
ou volume encomendado, consoante apropriado (tendo em conta a quantidade e o
preço das Mercadorias fornecidas ou conforme de outro modo indicado no Contrato),
sendo que o preço a ser pago pelo Comprador deve refletir tal variação.
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AMOSTRAS
Exceto quando as Mercadorias são especificamente encomendadas contra as
mesmas fornecidas pelo Vendedor, quaisquer e todas as amostras por este
fornecidas são fornecidas exclusivamente para informação.
Exceto quando especificamente acordado por escrito pelo Vendedor (e todos os
casos sujeitos à limitação de responsabilidade na Cláusula 13), a entrega de uma
amostra por parte do Vendedor não deve de modo algum ser encarada como
implicando qualquer garantia ou condição no que respeita à sua qualidade
satisfatória, adequação à finalidade, compatibilidade ou outras propriedades das
Mercadorias.
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CONTENTORES/PALETES
A presente Cláusula só se aplica quando os contentores ou paletes pertencentes ao
Vendedor forem utilizados em conexão com a entrega das Mercadorias.
O valor de todos os contentores ou paletes contabilizáveis utilizados em ligação com
a entrega das Mercadorias será apresentado como um item separado na fatura de
venda de Mercadorias do Vendedor, que deverá ser paga na totalidade pelo
Comprador assim que o pagamento das Mercadorias for devido.
Todos os contentores ou paletes vazias devolvidos ao Vendedor, a encargo do
Comprador, em boas e totais condições nos meses a contar da receção pelo
Comprador podem voltar a ser comprados, a critério do Vendedor, ao preço que
possa ser por este ocasionalmente determinado.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL
O fornecimento de quaisquer Mercadorias pelo Vendedor não deve conferir ao
Comprador quaisquer tipo de direitos no que respeita à pertença de qualquer
Propriedade Intelectual, utilizada ou desfrutada pelo Vendedor em ligação com as
Mercadorias.
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RECLAMAÇÕES
O Comprador deve inspecionar as Mercadorias logo que praticável no Ponto de
Entrega e apresentará por escrito ao Vendedor e ao transportador no prazo de 72
horas do aviso de entrega de qualquer reclamação por quaisquer faltas ou danos ou
perda das Mercadorias enquanto em trânsito (e a nota de entrega deve ser
endossada em conformidade), sob pena de as Mercadorias serem presumidas
conclusivamente como tendo sido recebidas e aceites pelo Comprador.
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CANCELAMENTO
O Vendedor terá direito, sem qualquer tipo de responsabilidade para o Comprador, a
reter ou a suspender o fornecimento das Mercadorias ou a execução dos Serviços ou
parte dos mesmos, se as contas do Comprador com o Vendedor estiverem
pendentes a uma dimensão que o Vendedor considere não razoáveis ou se o
Vendedor considerar que o Comprador deixará de cumprir o pagamento ou a
execução de qualquer outra obrigação por si levada a cabo em termos do Contrato.
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
O Vendedor compromete-se a cumprir as leis de saúde e segurança no trabalho,
incluindo mas não se limitando, o fornecimento de fichas de dados de segurança do
material (quando aplicável) e outras informações que garantam, dentro do razoável e
praticável, a saúde e segurança dos utilizadores das Mercadorias.
O Comprador cumprirá a lei de saúde e segurança e concorda em indemnizar e
manter indemnizado o Vendedor relativamente à falta de cumprimento da lei de
saúde e segurança por parte do Comprador. Em particular, o Comprador deve
indemnizar o Vendedor relativamente a quaisquer reclamações ou procedimentos
resultantes de qualquer lesão, perda ou dano causados por uma falha na utilização
das Mercadorias, de acordo com as instruções do Vendedor (quando tal falha for
originária da parte dos empregados, contratantes ou agentes do Comprador, ou de
um terceiro a quem o Comprador tenha fornecido as Mercadorias).

21.2

21.3

O Comprador compromete-se a garantir que todas as informações que lhe foram
disponibilizadas pelo Vendedor relativamente à utilização, manuseamento,
processamento, armazenamento ou transporte das Mercadorias (adiante designadas
como 'Uso das Mercadorias'), incluindo particularmente informações relativas a
quaisquer riscos para a saúde ou segurança para as quais o Uso das Mercadorias
possa dar origem e quaisquer condições necessárias para garantir que o Uso das
Mercadorias será sem riscos para a saúde, devem ser levadas ao conhecimento de
todos empregados do Comprador e terceiros envolvidos no Uso das Mercadorias. O
Comprador compromete-se ainda a impor uma exigência simples perante quaisquer
terceiros a quem as mercadorias sejam vendidas e fornecidas. O Comprador
concorda em indemnizar o Vendedor contra qualquer responsabilidade a que a
Empresa possa estar sujeita por motivo de violação desta condição por parte do
Comprador e a informar prontamente o Vendedor sobre qualquer incidente sobre o
qual o Comprador tome conhecimento em que o Uso das Mercadorias tenha ou
possa ter dado origem a riscos para a saúde e segurança de qualquer indivíduo.
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VENDAS DE EXPORTAÇÃO
Na presente Cláusula, 'Incoterms' significa os Incoterms 1990 publicados pela
Câmara do Comércio Internacional ou qualquer outra edição em vigor na data de
celebração do Contrato. Salvo de outro modo determinado pelo Contrato, qualquer
termo ou expressão que sejam definidos e atribuídos um determinado significado
através das disposições dos Incoterms, terá o mesmo significado nas presentes
Condições, mas se existir qualquer conflito entre as disposições dos Incoterms e as
presentes Condições, prevalecem estas últimas.
Fica acordado entre as partes que a Convenção das Nações Unidas sobre os
Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias não se aplicará a qualquer
contrato nos termos das presentes Condições.
Quando as Mercadorias forem fornecidas para exportação a partir do Reino Unido, o
Contrato deve ser regido pelos Incoterms, sujeito às condições relativas a
pagamento, fornecimento, seguro de risco e transporte das Mercadorias e outras
matérias especificadas na cotação escrita do Vendedor, sendo que a terminologia
utilizada nessa cotação escrita será definida por referência aos Incoterms 1990.
O Comprador será responsável pelo cumprimento de qualquer legislação ou
regulamentos que regulem a importação de Mercadorias no país de destino e pelo
pagamento de quaisquer direitos sobre as mesmas.
Salvo de outro modo acordado por escrito, as Mercadorias devem ser fornecidas
através do porto de embarque aéreo ou marítimo e o Vendedor não terá qualquer
obrigação de notificação, nos termos da Secção 32(3) da Lei de Venda de
Mercadorias de 1979
O Comprador será responsável pela organização de testes e inspeções das
Mercadorias nas instalações do Vendedor antes da sua expedição. O Vendedor não
terá qualquer obrigação perante qualquer reclamação respeitante a qualquer defeito
nas Mercadorias que seja evidente na inspeção e que seja levada a cabo após a
expedição, ou que seja respeitante a qualquer contaminação ou outros danos
causados durante o transporte.
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TRANSMISSIBILIDADE
Nenhum Contrato é transmissível sem o prévio consentimento escrito por parte do
Vendedor, a menos que o Comprador e o Vendedor possam transmitir o benefício e
o fardo por eles levado a cabo para uma subsidiária, para a sua empresa mãe, na
condição de que essa subsidiária permaneça associada à parte que realiza a
transmissão.
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RENÚNCIA
Qualquer falha por parte do Vendedor no sentido de tomar quaisquer medidas para a
aplicação de um Contrato em consequência de qualquer incumprimento por parte do
Comprador não deve funcionar como uma renúncia contínua do incumprimento em
questão ou impedir o Vendedor de subsequentemente aplicar os seus direitos
respeitantes a qualquer incumprimento contínuo ou semelhante.
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DIREITO PRÓPRIO
Cada Contrato ao qual se apliquem as presentes Condições de Venda deve ser
interpretado e produzir efeitos de acordo com as leis de Inglaterra, sendo que as
partes devem aceitar a jurisdição não exclusiva dos Tribunais Ingleses.
Tribunais Ingleses.

