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Condições Gerais de Venda da Flint Flint’s General Conditions of Sale 

1. Definição da Flint e Escopo da Aplicação 1. Definition of Flint and Scope of Application 
1.1. Flint significa: 

 
Flint Group Tintas de Impressão Ltda. inscrita no JUCESP sob 
nº 33.084.922/0001-83, com sede na Rodovia Raposo Tavares, 
km 27.5, Cotia, Sao Paulo, 06707-000, Brasil; ou 
 
Flint Group Tintas NW Ltda. inscrita no JUCEPAR sob nº 
04.979.806/001-24, com sede na Rua Eduardo Sprada 6330, CIC, 
Curitiba, Parana 81290-110, Brasil. 

1.1. Flint means: 
 
Flint Group Tintas de Impressão Ltda. registered with JUCESP 
under No. 33.084.922/0001-83, with registered office at Rodovia 
Raposo Tavares, km 27.5, Cotia, Sao Paulo, 06707-000, Brazil, or 
 
Flint Group Tintas NW Ltda. registered with JUCEPAR under No. 
04.979.806/001-24, with registered office at Rua Eduardo Sprada 
6330, CIC, Curitiba, Parana 81290-110, Brazil. 
 

1.2. Todas as vendas e entregas da Flint serão feitas exclusivamente 
com base nestas Condições Gerais de Venda, que serão aceitas 
pelo Comprador ao fazer um pedido ou ao recibo de entrega. A 
aplicação de termos e condições conflitantes ou complementares 
do Comprador deve ser excluída, mesmo que a Flint não se 
oponha expressamente a tais termos e condições. As Condições 
Gerais de Venda da Flint também se aplicam a todas as 
transações futuras com o Comprador. O desvio destas Condições 
Gerais de Venda requer a aprovação expressa por escrito da Flint. 
 

1.2. All sales and deliveries by Flint shall be made exclusively on the 
basis of these General Conditions of Sale, which shall be accepted 
by the Buyer placing of an order or the receipt of delivery. The 
application of Buyer's conflicting or supplementary terms and 
conditions shall be excluded, even if Flint does not expressly object 
to such terms and conditions. Flint's General Conditions of Sale 
shall also apply to all future transactions with Buyer. Deviation from 
these General Conditions of Sale require the explicit written 
approval of Flint. 

2. Conclusão do Contrato 2. Conclusion of Contract 
2.1. As cotações da Flint não são ofertas vinculativas, mas devem ser 

vistas como convites ao Comprador para apresentar uma oferta 
vinculativa. O contrato é celebrado por pedido do Comprador 
(oferta) e aceitação por escrito da Flint ou caso não haja tal 
aceitação por escrito, o mais tardar com a entrega da mercadoria. 
O contrato será regido exclusivamente pelo conteúdo destas 
Condições de Venda e pela aceitação do pedido da Flint, se 
disponível. Caso a aceitação seja diferente da oferta, tal aceitação 
constitui uma nova oferta não vinculativa da Flint. Acordos ou 
promessas verbais só serão válidos se um funcionário autorizado 
da Flint os tiver confirmado por escrito. 

2.2. A Flint detém todos os direitos sobre a documentação de vendas 
(em particular fotos, desenhos, dados sobre peso e tamanho) e 
amostras. Esses itens não devem ser disponibilizados a terceiros 
e devem ser devolvidos à Flint sem demora sob demanda. 

2.3. A equipe de campo da Flint não está autorizada a representa-la. 
Em particular, o pessoal de campo não pode celebrar contratos e 
fazer promessas vinculativas sobre os produtos a serem entregues 
("Produtos") ou outras condições. 

2.1. Flint's quotations are not binding offers but must be seen as 
invitations to Buyer to submit a binding offer. The contract is 
concluded by Buyer's order (offer) and Flint’s written acceptance 
thereof or in case there is no such written acceptance, at the latest 
with the delivery of the Products. The contract shall be governed 
exclusively by the contents of these Conditions of Sale and Flint`s 
acceptance of order, if available. In case the acceptance differs 
from the offer, such acceptance constitutes a new non-binding offer 
of Flint. Verbal agreements or promises shall only be valid if an 
authorized employee of Flint has confirmed them in writing. 

2.2. Flint retains all rights in the sales documentation (in particular 
pictures, drawings, data on weight and size) and samples. These 
items must not be made available to third parties and must be 
returned to Flint without undue delay on demand. 

2.3. The field staff of Flint is not authorized to represent Flint. In 
particular, the field staff cannot conclude contracts and make 
binding promises concerning the Products to be delivered 
("Products ") or other conditions. 

  
  
3. Qualidade do Produto e Amostras; Garantias 
3.1. Salvo acordo em contrário, a qualidade dos Produtos é 

determinada exclusivamente pelas especificações do produto da 
Flint. 

3.2. As propriedades dos espécimes e amostras são vinculativas 
apenas na medida em que tenham sido explicitamente acordadas 
para definir a qualidade dos Produtos. 

3.3. As informações fornecidas em catálogos de vendas, listas de 
preços e qualquer outra literatura informativa fornecida pela Flint 
ou quaisquer outras descrições dos Produtos (como dados de 
prazo de validade) não constituirão, sob nenhuma circunstância, 
uma garantia para qualquer qualidade específica dos Produtos; 
tais garantias específicas de qualidade ou durabilidade devem ser 
expressamente feitas por escrito. 
 

3. Product Quality and Samples; Guarantees 
3.1. Unless otherwise agreed, the quality of the Products is exclusively 

determined by Flint's product specifications. 
3.2. The properties of samples are binding only insofar as they have 

been explicitly agreed to define the quality of the Products. 
3.3. Information provided in sales catalogues, price lists and any other 

informative literature provided by Flint or any other descriptions of 
the Products (such as shelf-life data) shall under no circumstances 
constitute a guarantee for any specific quality of the Products; such 
specific quality or durability guarantees must expressly be made in 
writing. 

4. Aconselhamento 
Qualquer conselho prestado pela Flint é dado com o melhor de 
seu conhecimento. Qualquer conselho e informação com relação 
à adequação e aplicação dos Produtos não isentará o Comprador 
de realizar suas próprias investigações e testes. 

4. Advice 
Any advice rendered by Flint is given to the best of its knowledge. 
Any advice and information with respect to suitability and 
application of the Products shall not relieve Buyer from undertaking 
his own investigations and tests. 
 

5. Preços 5. Prices 
5.1. A menos que as partes tenham acordado um determinado preço, 

os preços serão determinados pela lista de preços da Flint 
conforme aplicável na data da celebração do contrato. 

5.2. Se, após a celebração do contrato, a Flint tiver incorrido em 
aumentos de custos imprevisíveis em relação aos Produtos pelos 
quais não é responsável, a Flint terá o direito de repassar esses 
custos mais altos aumentando o preço acordado em uma base pro 
rata. 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Unless the parties have agreed upon a certain price, the price shall 
be determined by the price list of Flint as applicable at the date of 
the conclusion of the contract. 

5.2. If, after the conclusion of the contract, Flint has incurred 
unforeseeable cost increases with regard to the Products for which 
it does not bear responsibility, Flint shall be entitled to pass on such 
higher costs by increasing the agreed price on a pro rata basis. 
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6. Entrega 6. Delivery 
6.1. A entrega será efetuada conforme acordado no contrato. As datas 

de entrega e os prazos de entrega acordados no contrato só são 
vinculativos se tiverem sido acordados como vinculativos e o 
Comprador tiver fornecido à Flint em tempo hábil todas as 
informações ou documentação necessárias para a execução de 
tal entrega e o Comprador tiver feito quaisquer pagamentos 
antecipados em a forma e o valor acordados pelas partes. Os 
prazos de entrega acordados pelas partes terão início na data da 
confirmação do pedido. No caso de contratos adicionais ou 
complementares celebrados em data posterior, os prazos de 
entrega e as datas de entrega serão prorrogados ou 
reprogramados em conformidade, conforme aplicável. 

6.2. Com relação aos Produtos que a Flint não produz, a obrigação de 
entrega estará sujeita ao recebimento correto e oportuno de tais 
Produtos de seus fornecedores. 

6.3. Se as entregas da Flint atrasarem, o Comprador só terá o direito 
de rescindir o contrato se (i) a Flint for responsável pelo atraso e 
(ii) tiver expirado um período de carência razoável definido pelo 
Comprador. 

6.4. Caso o Comprador esteja inadimplente na aceitação da entrega 
ou viole quaisquer outras obrigações de cooperar com a Flint, esta 
terá o direito, sem prejuízo de seus outros direitos, (i) a armazenar 
razoavelmente os Produtos por conta e risco do Comprador e 
despesas ou (ii) rescindir o contrato de acordo com as disposições 
legais. 

6.5. A Flint poderá realizar entregas parciais por um bom motivo, se, e 
na medida em que isso for razoável para o Comprador. 

 

6.1. Delivery shall be effected as agreed in the contract. Delivery dates 
and delivery periods agreed in the contract are only binding if they 
have been agreed as binding and Buyer has provided Flint in a 
timely manner with all of the information or documentation required 
for the performance of such delivery and Buyer has made any 
advance payments in the manner and amount as agreed upon by 
the parties. Delivery periods agreed upon by the parties shall begin 
on the date of the confirmation of order. In the event of additional or 
supplementary contracts entered into at a later date, the delivery 
periods and delivery dates shall be extended or rescheduled 
accordingly, as applicable. 

6.2. With regard to Products that Flint does not produce itself, the 
obligation to deliver shall be subject to Flint's correct and timely 
receipt of such Products from its suppliers. 

6.3. If deliveries by Flint are delayed, Buyer shall only be entitled to 
rescind the contract if (i) Flint is responsible for the delay and (ii) a 
reasonable grace period set by Buyer has expired. 

6.4. Should Buyer be in default of the acceptance of delivery or should 
he be in breach of any other obligations to cooperate with Flint, Flint 
shall be entitled, without prejudice to its other rights, (i) to reasonably 
store the Products at Buyer's risk and expense or (ii) to rescind the 
contract in accordance with the statutory provisions. 

6.5. Flint may make partial deliveries for good reason if and to the extent 
this is reasonable for the Buyer. 

7. Embarque, Embalagem, Transmissão de Risco 7. Shipment, Packaging, Passage of Risk 
7.1. Na ausência de qualquer outra instrução do Comprador, o envio 

deve ser feito usando um método razoável de envio em material 
de embalagem padronizado. 

7.2. Se os Produtos forem entregues em contêineres retornáveis, 
esses contêineres devem ser esvaziados e devolvidos sem 
transporte no prazo de 30 dias após o recebimento dos produtos. 
O Comprador será responsável por qualquer perda e dano aos 
recipientes retornáveis pelos quais ele é responsável. Os 
recipientes retornáveis não devem ser usados para outros fins ou 
outros produtos. Devem ser utilizados exclusivamente para o 
trânsito dos produtos entregues. A rotulagem não deve ser 
removida. 

7.3. Salvo acordo em contrário pelas partes por escrito, o risco passará 
para o Comprador (i) na entrega dos Produtos ao transportador 
contratado pela Flint no caso de um contrato de venda envolvendo 
o envio de produtos, (ii) na entrega ao Comprador se o próprio 
Comprador recolher os Produtos, ou (iii) mediante entrega a 
terceiros, se um terceiro autorizado pelo Comprador recolher os 
Produtos. Caso o Comprador esteja inadimplente na aceitação, o 
risco passará para o Comprador em caso de inadimplência. Se, 
no caso de os Produtos serem recolhidos pelo Comprador ou um 
terceiro autorizado pelo Comprador, e a entrega for atrasada por 
motivos de responsabilidade do Comprador, o risco passará para 
o Comprador na data em que o Comprador for notificado da 
disponibilidade dos Produtos para embarque. 

 

7.1. In the absence of any other instruction by Buyer, shipment shall be 
made using a reasonable method of shipment in standardized 
packing material. 

7.2. If the Products are delivered in returnable containers, these 
containers must be emptied and returned carriage-free within 30 
days of receipt of the products. Buyer shall be liable for any loss and 
damage to the returnable containers for which he is responsible. 
Returnable containers must not be used for other purposes or other 
products. They are to be used exclusively for the transit of the 
products delivered. Labeling must not be removed. 

7.3. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the risk shall pass 
to Buyer (i) upon delivery of the Products to the carrier 
commissioned by Flint in case of a contract of sale involving the 
shipment of Products, (ii) upon handover to Buyer if Buyer collects 
the Products himself, or (iii) upon handover to a third party if a third 
party authorized by Buyer collects the Products. Should Buyer be in 
default of acceptance, risk shall pass to Buyer upon default. If, in 
case the Products shall be collected by Buyer or a third party 
authorized by Buyer, and delivery is delayed on grounds for which 
Buyer is responsible, risk shall pass to Buyer on the date Buyer is 
notified of the readiness of the Products for shipment. 

8. Obrigações de Compliance 
8.1. O Comprador é responsável por cumprir todas as leis, normas, 

regulamentos e exigências administrativas aplicáveis à suas 
atividades atinentes à sua relação contratual, incluindo aqueles 
que regulamentam as vendas internacionais, importação, 
armazenamento, transferência de produtos, envio, sanções 
econômicas controles de exportação. As disposições acima 
incluem expressamente todas as leis aplicáveis de combate ao 
suborno e à corrupção, incluindo, entre outras, a Lei Brasileira 
Anticorrupção nº 12.846/2013, a Lei de Suborno do Reino Unido 
de 2010, a Lei Norte-Americana Contra Práticas Corruptas 
Estrangeiras de 1977 e quaisquer leis adicionais de combate ao 
suborno, corrupção, propina, lavagem de dinheiro ou 
financiamento do terrorismo aplicáveis ao comprador. O acima 
exposto inclui, ainda, todas as leis de controle de exportação e 
sanções econômicas aplicáveis. O comprador não deverá tomar 
nenhuma medida que possa sujeitar a Flint a penalidades 
previstas pelas leis, normas, regulamentos ou exigências 
administrativas acima, incluindo as leis, normas, regulamentos ou 
exigências administrativas do Brasil, dos Estados Unidos, do 
Reino Unido, da União Europeia e dos países de atuação do 
comprador. 

8.2. Sem limitar o disposto acima, o Comprador concorda que não 
enviará ou desviará quaisquer Produtos para Rússia, Cuba, Síria, 
Irã, Sudão, Coréia do Norte ou Crimeia ou os respectivos 
governos desses países. O Comprador também concorda que não 
venderá quaisquer Produtos a um cliente para uso em conexão 
com a proliferação de armas de destruição em massa, incluindo 

8. Compliance Obligations 
8.1. The Buyer is responsible for compliance with all applicable laws, 

rules, regulations and administrative requirements with respect to its 
activities pursuant to this contractual relationship, including those 
governing trans-border sales, importation, storage, shipment, 
transfers of products, economic sanctions, and export controls. The 
foregoing expressly includes all applicable anti-bribery and corrupt 
practices laws, including without limitation the Brazilian 
Anticorruption Law No. 12,846/2018 Bribery Act 2010 (U.K.), the 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional anti-
bribery, corruption, commercial bribery, money laundering, or 
terrorist financing laws applicable to the Buyer. The foregoing also 
includes all applicable export control and economic sanctions laws. 
The Buyer shall take no action which would subject Flint to penalties 
under the aforementioned laws, rules, regulations, or administrative 
requirements, including laws, rules, regulations, or administrative 
requirements of Brazil, the United States, the United Kingdom, the 
European Union and in the countries where the buyer operates. 

8.2. Without limiting the foregoing, the Buyer agrees that it will not ship 
or divert any Products to Cuba, Syria, Iran, Sudan, North Korea or 
Crimea or the respective governments of those countries. The Buyer 
also agrees that it will not sell any Products to a customer for use in 
connection with the proliferation of weapons of mass destruction, 
including missiles, nuclear, chemical or biological weapons. Finally, 
the Buyer will not ship any Products for resale, directly or indirectly, 
to or through, any customer that is a person or entity:                            
(a) on the Consolidated List of Persons, Groups and                    
Entities Subject to EU Financial Sanctions 



 

Flint Group - Brazil 

mísseis, armas nucleares, químicas ou biológicas. Por fim, o 
Comprador não enviará quaisquer Produtos para revenda, direta 
ou indiretamente, para ou através de qualquer cliente que seja 
uma pessoa física ou jurídica: (a) na Lista Consolidada de 
Pessoas, Grupos e Entidades Sujeitas às Sanções Financeiras da 
UE (https: //eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en); (b) na Lista de 
Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do 
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do 
Tesouro dos EUA (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/); (c) na 
Lista de Partes Negadas ou Lista de Entidades do Bureau of 
Industry and Security do Departamento de Comércio dos EUA 
(http://apps.export.gov/csl-search#/csl-search; 
https://www.bis.doc.gov /index.php/forms-
documents/doc_view/691-supplement-no-4-to-part-744-entity-
list); ou (d) que seja de outra forma proibido por lei de receber os 
Produtos. 

 

(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en); (b) on the U.S. 
Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control’s List of 
Specially Designated Nationals and Blocked Persons 
(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/); (c) on the U.S. Commerce 
Department’s Bureau of Industry and Security’s Denied Parties List 
or Entity List (http://apps.export.gov/csl-search#/csl-search; 
https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-
documents/doc_view/691-supplement-no-4-to-part-744-entity-list);  
or (d) that is otherwise prohibited by law from receiving the Products. 

9. Pagamento 
9.1. Se o pagamento não for realizado conforme estabelecido na 

fatura, ou se a condição financeira do Comprador tornar-se 
insatisfatória para a Flint, esta poderá, a seu critério: (1) optar por 
reter entregas futuras de produtos ao Comprador, até tal infração 
ser remediada ou a situação financeira do Comprador for 
restabelecida à satisfação da Flint; (2) exigir pagamento 
antecipado para entregas futuras; (3) solicitar que o Comprador 
devolva os produtos que ainda não foram pagos; e/ou (4) cancelar 
qualquer contrato ou vínculo entre as Partes, incluindo estas 
Condições Gerais de Venda. 

9.2. Se as entregas de produtos forem feitas de forma parcelada, a 
data do vencimento de cada fatura será correspondente a cada 
entrega, como uma venda independente. Quaisquer pagamentos 
atrasados incidirão correção monetária pelo IGP-M/FGV, mais 
juros à taxa de 12% (doze por cento) por ano de forma pro rata e 
multa de 2% sobre o total apurado, até que pago integralmente. O 
Comprador não terá o direito de compensar valores em disputa. 

 
 

9. Terms of Payment 
9.1.  If payment is not made as set forth on the invoice, or if the Buyer’s 

financial condition becomes unsatisfactory to Flint, Flint may, at its 
option: (1) elect to withhold future deliveries of products to Buyer 
until such breach has been cured or Buyer’s financial condition has 
been recovered  to Flint's satisfaction; (2) require payment in 
advance as to future deliveries; (3) demand return from Buyer of any 
products for which payment has not been made; and/or (4) cancel 
any agreement  or engagement between the Parties, including these 
General Conditions of Sale. 

9.2. If deliveries of products are to be made in installments, the maturity 
date of each invoice shall correspond to each delivery as an 
independent sale. Any payments that are in default shall accrue 
monetary adjustment according to the index IGP-M/FGV, plus 
interest at the rate of twelve percent (12%) per year on a pro rata 
basis and fine of 2% over the accrued amount, until paid in full. The 
Buyer shall have no set-off rights for disputed amounts. 

10. Direitos do Comprador em caso de Defeitos 10. Buyer's Rights in the event of Defects 
10.1. Os direitos do Comprador em caso de defeitos dos Produtos 

exigirão que este inspecione os Produtos no momento da entrega 
sem atraso e notifique a Flint de quaisquer defeitos sem atraso, 
mas não mais que duas semanas após o recebimento dos 
Produtos; defeitos ocultos devem ser notificados à Flint sem 
atrasos, mas o mais tardar duas semanas após serem 
descobertos. A notificação deve ser por escrito e deve descrever 
com precisão a natureza e extensão dos defeitos. 

10.2. No caso de notificação de um defeito, a Flint terá o direito de 
inspecionar e testar os Produtos aos quais foi feita a objeção. O 
Comprador concederá à Flint o período de tempo e a oportunidade 
necessários para exercer tal direito. A Flint também poderá exigir 
do Comprador que ele devolva, suas às custas, os Produtos às 
quais foi feita objeção. Caso a notificação do defeito pelo 
Comprador se revele injustificada e desde que o Comprador tenha 
percebido isso antes da notificação do defeito ou não o tenha 
percebido de forma negligente, o Comprador será obrigado a 
reembolsar a Flint por todos os custos incorridos a esse respeito, 
por exemplo, despesas de viagem ou custos de envio. 

10.3. Se os Produtos estiverem com defeito e o Comprador tiver 
notificado devidamente a Flint de acordo com a cláusula 10.1, o 
Comprador terá seus direitos, com as seguintes modificações: 
a) A Flint tem o direito de optar por remediar o defeito ou fornecer 

ao Comprador produtos de substituição não defeituosas. 
b) A Flint poderá fazer duas tentativas de acordo com o item a) 

acima. Se estes falharem ou forem inaceitáveis para o 
Comprador, o Comprador poderá rescindir o contrato de acordo 
com as disposições legais ou exigir uma redução no preço de 
compra e/ou reivindicar danos de acordo com a cláusula 11 ou 
o reembolso de suas despesas. 

10.4. Os direitos do Comprador em caso de defeitos serão excluídos 
nos seguintes casos: (i) desgaste natural, e (ii) defeitos dos 
Produtos por motivos de responsabilidade do Comprador, tais 
como uso inadequado ou impróprio, a não observância das 
instruções de operação ou tratamento defeituoso pelo Comprador 
ou um terceiro contratado pelo Comprador. 

10.5. As reclamações do Comprador por Produtos defeituosos estão 
sujeitas a um período de limitação de um ano a partir do 
recebimento dos Produtos. Nos seguintes casos, aplicam-se os 
prazos legais de prescrição em vez do prazo de um ano: 
a) Reclamações de danos do Comprador por danos causados 

pela Flint intencionalmente ou por negligência grave; 
b) Os direitos do comprador em relação a defeitos ocultos de má 

fé ou causados intencionalmente; 
c) Se e na medida em que a Flint tenha assumido uma garantia; 

10.1. Buyer's rights in case of defects of the Products shall require that he 
inspects the Products upon delivery without undue delay and notifies 
Flint of any defects without undue delay but no later than two weeks 
following receipt of the Products; hidden defects must be notified to 
Flint without undue delay but no later than two weeks after they are 
discovered. Notification must be in writing and must precisely 
describe the nature and extent of the defects. 

10.2. In the event of a notification of a defect, Flint shall have the right to 
inspect and test the Products to which objection was made. Buyer 
will grant Flint the required period of time and opportunity to exercise 
such right. Flint may also demand from Buyer that he returns to Flint 
at Flint's expense the Products to which objection was made. Should 
Buyer's notification of the defect prove to be unjustified and provided 
Buyer has realized this prior to the notification of the defect or has 
not realized it in a negligent manner, Buyer shall be obliged to 
reimburse Flint for all costs incurred in this respect, e.g. travel 
expenses or shipping costs. 

10.3. If the Products are defective and Buyer has duly notified Flint in 
accordance with section 10.1, the Buyer has its statutory rights, with 
the following modifications: 
a) Flint has the right to choose whether to remedy the defect or 

supply Buyer with non-defective replacement Products. 
b) Flint may make two attempts according to item a) above. Should 

these fail or be unacceptable to Buyer, Buyer may either rescind 
the contract in accordance with the statutory provisions or 
demand a reduction in the purchase price and/or claim either 
damages pursuant to clause 11 or the reimbursement of its 
expenses. 

10.4. Buyer's rights in case of defects shall be excluded in the following 
events: (i) natural wear and tear, and (ii) defects of the Products due 
to reasons for which Buyer bears responsibility, such as 
inappropriate or improper use, the non-observance of the 
operational instructions or faulty treatment, by the Buyer or a third 
party commissioned by Buyer. 

10.5. Buyer's claims for defective Products are subject to a period of 
limitation of one year from receipt of the Products. In the following 
cases the statutory periods of limitation apply instead of the one-
year period: 
a) Buyer's damage claims for damages caused by Flint intentionally 

or by gross negligence;  
b) Buyer's rights with respect to defects concealed in bad faith or 

caused intentionally;  
c) if and to the extent Flint has assumed a guarantee; 
d) claims for damages due to culpably caused personal injuries, 
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d) Pedidos de indemnização por danos pessoais causados 
culposamente, 

e) Reclamações de danos do Comprador devido a outros motivos 
que não defeitos dos Produtos; 

f) reivindicações sob o Código de Defesa do Consumidor 
Brasileiro, Código Civil Brasileiro ou qualquer outra 
responsabilidade legal obrigatória. 

 

e) Buyer's damage claims due to other reasons than defects of the 
Products; 

f) Claims under the Brazilian Consumer Code, Brazilian Civil Code 
or any other mandatory statutory liability. 

11. Limitação de Responsabilidade e Compensação de Danos 11. Limitation of Liability and Damage Compensation 
11.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais 

materiais, a Flint apenas será responsável até ao montante dos 
danos normalmente previsíveis no momento da celebração do 
contrato. 

11.2. A Flint não será responsável por danos causados por violação de 
obrigações contratuais não materiais. 

11.3. As restrições de responsabilidade acima mencionadas não se 
aplicam a danos causados intencionalmente ou por negligência 
grave, danos pessoais causados culposamente, e em caso de 
qualquer responsabilidade obrigatória adicional. Além disso, não 
se aplicará se e na medida em que a Flint tenha assumido uma 
garantia. 

11.4. O Comprador deverá tomar todas as medidas razoáveis 
necessárias para evitar e reduzir os danos. 

11.5. A Flint não será responsável por quaisquer danos consequenciais, 
incidentais, colaterais ou indiretos, incluindo, mas não limitado a 
perda de negócios, perda de produção, perda de oportunidades 
de negócios, perda de lucro ou receita, perda de relacionamento 
comercial ou reputação, aumento de lucros financeiros ou custos 
operacionais e outras perdas consequenciais semelhantes 
resultantes de qualquer terceiro apresentar uma reclamação ou 
perdas em relação a estas Condições Gerais de Venda. 

 

11.1. In the event of breach of material contractual obligations, Flint shall 
only be liable up to the amount of the typically foreseeable damage 
at the time of entering into the contract. 

11.2. Flint shall not be liable for damages caused by a breach of non-
material contractual obligations. 

11.3. The above stated liability restrictions shall not apply to damages 
caused intentionally or by gross negligence, culpably caused 
personal injuries and in case of any further mandatory liability. 
Furthermore, it shall not apply if and to the extent Flint has assumed 
a guarantee. 

11.4. The Buyer shall take all reasonable measures necessary to avert 
and reduce damages. 

11.5. Flint shall not be liable for any consequential, incidental, collateral or 
indirect damages including but not limited to loss of business, loss 
of production, loss of business opportunities, loss of profit or 
revenue, loss of business relationship or reputation, increase in 
financial or operating cost, and other similar consequential losses 
arising as a result of any third party bringing a claim or losses in 
relation to this General Conditions of Sale. 
 

12. Responsabilidade pelo Produto 
Se o Comprador vender os Produtos, inalterados ou alterados, 
seja após processamento, conexão ou mistura com outros 
produtos, o Comprador deverá indenizar a Flint em seu 
relacionamento interno contra quaisquer reivindicações de 
responsabilidade do produto de terceiros se e na medida em que 
o Comprador for responsável pelo defeito que à responsabilidade 
também no seu relacionamento interno. 

 

12. Product Liability 
If Buyer sells the Products, whether unchanged or changed, whether 
after processing, connecting or mixing with other Products, Buyer 
shall indemnify Flint in their internal relationship against any product 
liability claims of third parties if and to the extent Buyer is responsible 
for the defect leading to the liability also within their internal 
relationship. 
 

13. Compensação e Direito de Retenção 13. Set-off and Right of Retention 
13.1. O Comprador somente poderá compensar reclamações da Flint 

se sua reconvenção for incontroversa, estiver pronta para decisão 
ou tiver sido definitivamente julgada. 

13.2. O Comprador só tem o direito de reivindicar um direito de retenção 
na medida em que sua reconvenção se baseie no mesmo contrato 
e seja incontestada, pronta para decisão ou tenha sido 
definitivamente julgada. 

 

13.1. Buyer may only set off claims from Flint if his counterclaim is 
undisputed, ready for decision or has been finally adjudicated. 

13.2. Buyer is only entitled to assert a right of retention to the extent that 
his counterclaim is based on the same contract and is uncontested, 
ready for decision or has been finally adjudicated. 
 
 

14. Garantia 14. Security 
Se houver dúvidas razoáveis quanto à capacidade de pagamento 
do Comprador, especialmente se os pagamentos estiverem em 
atraso, a Flint poderá revogar os períodos de crédito e fazer outras 
entregas dependentes de pagamentos antecipados ou outras 
garantias. Se tais pagamentos antecipados ou garantia não 
tiverem sido prestados mesmo após o término de um período de 
carência razoável, a Flint poderá rescindir parcial ou totalmente o 
contrato individual ou todos os contratos afetados. A Flint terá o 
direito de reivindicar outros direitos. 

 

If there are reasonable doubts as to Buyer's ability to pay, especially 
if payments are in arrears, Flint may revoke credit periods and make 
further deliveries dependent on advance payments or other 
security. If such advance payments or security have not been 
rendered even after the expiry of a reasonable grace period, Flint 
may partially or totally rescind individual or all of the affected 
contracts. Flint shall remain entitled to assert further rights. 
 

15. Retenção de Propriedade 
15.1. Os produtos permanecerão como propriedade da Flint até que 

todas e quaisquer reivindicações do relacionamento comercial 
com a Flint tenham sido integralmente pagas. 

15.2. No caso de contas correntes, esta reserva de titularidade servirá 
de garantia para a reclamação do saldo a que a Flint tem direito. 

15.3. Caso o Comprador esteja inadimplente de obrigações materiais, 
como pagamento à Flint, e esta rescinda o contrato, a Flint poderá, 
não obstante quaisquer outros direitos, solicitar a devolução dos 
Produtos de reserva de propriedade e poderá fazer uso deles de 
outra forma para fins de satisfazendo suas reivindicações contra 
o Comprador. Nesse caso, o Comprador concederá à Flint ou aos 
seus agentes acesso imediato aos Produtos de reserva de 
propriedade e entregará os mesmos. 

 

15. Retention of Title 
15.1. The Products shall remain the property of Flint until any and all 

claims from the business relationship with Flint have been paid in 
full. 

15.2. In the case of current accounts, this retention of title shall serve as 
security for the claim for the balance to which Flint is entitled. 

15.3. Should Buyer be in default of material obligations such as payment 
to Flint, and should Flint rescind the contract, Flint may, 
notwithstanding any other rights, request surrender of the retention-
of-title Products and may make use of them otherwise for the 
purpose of satisfying its matured claims against Buyer. In such 
case, Buyer shall grant Flint or Flint 's agents immediate access to 
the retention-of-title Products and surrender the same. 
 

16. Marcas Registradas e Publicidade 
16.1. O Comprador não realizará e não poderá autorizar terceiros a 

praticar qualquer ato que possa colocar em risco as marcas 
registradas ou outros direitos de propriedade intelectual utilizados 
pela Flint em relação aos Produtos. Em particular, o Comprador 
não pode ocultar, alterar ou remover de qualquer maneira as 
marcas registradas e/ou outros recursos distintivos, impressos ou 

16. Trademarks and Advertising 
16.1. Buyer shall not perform and may not authorize a third party to 

perform any act that may endanger the trademarks or other 
intellectual property rights used by Flint in relation to the Products. 
In particular, Buyer may not obscure, alter or remove in any manner 
the trademarks and/or other distinctive features, whether imprinted 
or attached, that are part of Flint's Products and may not include or 
attach any other features. 
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anexados, que fazem parte dos Produtos da Flint e não podem 
incluir ou anexar quaisquer outros recursos. 

16.2. Todo o material promocional de vendas, publicidade e vendas 
("Material Publicitário") fornecido pela Flint permanecerá de 
propriedade da Flint. O Comprador pode usar este Material 
Publicitário somente de acordo com as instruções da Flint e em 
relação à venda dos Produtos, e o Comprador não pode autorizar 
terceiros a usar o Material Publicitário. 

16.3. O Comprador só poderá anunciar os Produtos e usar o Material 
Publicitário e as marcas registradas da Flint para esse fim se a 
Flint tiver concedido seu consentimento prévio e expresso por 
escrito. A Flint pode retirar seu consentimento a qualquer 
momento; neste caso, toda a publicidade do Comprador deve ser 
interrompida às custas do Comprador de acordo com as 
instruções da Flint. Independentemente do consentimento da 
Flint, o Comprador será, em qualquer caso, responsável por 
garantir que todas as medidas publicitárias ou anúncios cumpram 
os requisitos legais, se houver, e não violem quaisquer direitos de 
propriedade industrial de terceiros. 
 

16.2. The entire sales promotional, advertising and sales material 
("Advertising Material") provided by Flint shall remain the property of 
Flint. Buyer may use this Advertising Material only in accordance 
with the instructions of Flint and in relation to the sale of the 
Products, and Buyer may not authorize any third party to use the 
Advertising Material. 

16.3. Buyer may only advertise the Products and use the Advertising 
Material and the trademarks of Flint for this purpose if Flint has 
granted its prior express consent in writing. Flint may withdraw its 
consent at any time; in such case, the entire advertising of Buyer 
must be ceased at Buyer's expense according to the instructions of 
Flint. Irrespective of Flint's consent, Buyer shall in any event remain 
responsible for ensuring that all advertising measures or 
advertisements fulfill the statutory requirements, if any, and do not 
breach any industrial property rights of third parties. 

17. Força Maior 
17.1. Na hipótese de o cumprimento destas Condições Gerais de Venda 

por uma das Partes  (a "Parte Afetada") for impedido, atrasado ou 
interferido por causas além do controle razoável da Parte Afetada, 
incluindo, sem limitação, manifestações, guerra ou hostilidades 
entre nações, a escassez de matérias-primas, mão de obra ou 
transporte, ato fortuito, incêndio, explosão, danos por 
tempestades, tornados, inundações, greves, paralisações ou 
conflitos laborais, intervenção governamental (não incluindo 
multas por violações ou licenças), regulação ou estatuto 
governamental (sendo cada um desses casos aqui referidos como 
"Evento de Força Maior"), a Parte Afetada deverá notificar 
prontamente a outra Parte a respeito do Evento de Força Maior, e 
as obrigações da Parte Afetada, aqui presentes, serão suspensas 
ou reduzidas de acordo.   

17.2. A Parte Afetada deverá envidar seus melhores esforços para 
retomar o desempenho integral tão logo que razoavelmente 
possível.  Se o Evento de Força Maior continuar por um período 
de 60 (sessenta) dias consecutivos e não houver previsão 
razoável para a sua imediata remediação apesar dos melhores 
esforços da Parte Afetada, então a outra Parte terá o direito de 
terminar o contrato e relacionamento entre as Partes, incluindo 
estas Condições Gerais de Venda (exceto por aquelas obrigações 
que devem sobreviver a rescisão) mediante notificação escrita 
com 30 (trinta) dias de antecedência para a Parte Afetada. 

17. Force Majeure 
17.1. In the event  the compliance with these General Conditions of Sale 

by a Party hereto (the "Affected Party") is prevented, delayed or 
interfered due to causes beyond the reasonable control of the 
Affected Party, including without limitation riot, war or hostilities 
between nations, shortages of raw materials, labor or transportation, 
acts of God, fire, explosion, storm damage, tornado, flood, strikes, 
work stoppages or labor disputes, government intervention (not 
including fines for violations or permits), governmental regulation or 
statute (each of such causes being referred to herein as a "Force 
Majeure Event”), the Affected Party shall promptly give notice to the 
other PARTY of the Force Majeure Event and the Affected Party's 
obligations hereunder shall be suspended or reduced accordingly.   

17.2. The Affected Party shall use its best efforts to resume full 
performance as soon as reasonably possible.  If a Force Majeure 
Event continues for a period of sixty (60) consecutive days and there 
is no reasonable prospect for the prompt recovery thereof despite 
the best efforts of the Affected Party, then the other PARTY shall 
have the right to terminate the agreement and engagement between 
the PARTIES, including these General Terms and Conditions of 
Sale (except for such obligations that shall survive termination 
hereof) upon thirty (30) days prior written notice to the Affected 
Party. 

 
18. Comunicação 

Qualquer notificação ou outra comunicação que deva ser recebida 
por uma parte só será efetiva no momento em que chegar a essa 
parte. Se um prazo tiver que ser observado, o aviso ou outra 
comunicação deve chegar ao destinatário dentro desse prazo. 

 

 
18. Communication 

Any notice or other communication required to be received by a 
party is only effective at the moment it reaches this party. If a time 
limit has to be observed, the notice or other communication has to 
reach the recipient party within such time limit. 

19. Disposições Gerais 
19.1. Qualquer disputa decorrente ou em conexão com o contrato 

deverá ser ouvida no tribunal com jurisdição sobre o local principal 
de negócios da Flint ou, a critério da Flint, no local principal de 
negócios do Comprador. 

19.2. As presentes Condições Gerais de Venda estão sujeitas e 
deverão ser interpretadas de acordo com a legislação do Brasil. 
Estas Condições Gerais de Venda serão vinculativos e reverterão 
em benefício das Partes e seus respectivos sucessores e 
cessionários, e não poderão ser cedidos por nenhuma das Partes 
sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, cujo 
consentimento não deverá ser retido injustificadamente. 

19.3. Se uma cláusula do contrato e/ou destas Condições Gerais de 
Venda for inválida, no todo ou em parte, a validade das cláusulas 
restantes permanecerá inalterada. 

19.4. Estas Condições Gerais de Venda foram escritas e celebradas em 
Português. Quaisquer traduções são somente para conveniência; 
a versão em Português será a versão vinculante legalmente. 

 

19. General Provisions 
19.1. Any dispute arising out of or in connection with the contract shall be 

heard at the court having jurisdiction over Flint's principal place of 
business or, at Flint's option, at Buyer's principal place of business. 

19.2. These General Conditions of Sale are made subject to and shall be 
construed under the laws of Brazil. These General Conditions of 
Sale shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties 
hereto and their respective successors and assigns, and may not be 
assigned by either Party without the prior written consent of the other 
Party, which consent shall not be unreasonably withheld. 

19.3. If a provision of the contract and/or these General Terms of Sale is 
invalid, in whole or in part, the validity of the remaining provisions 
shall remain unaffected hereby. 

19.4. These General Conditions of Sale were written and entered into in 
Portuguese. Any translations are for convenience only; the 
Portuguese version will be the legally binding version. 
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