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Termos e Condições PadrãoTermos e Condições PadrãoTermos e Condições PadrãoTermos e Condições Padrão    
    

    
    

1. D1. D1. D1. Doooo    Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento     
 
1.1 Todos os pagamentos devidos pelo 
Cliente sob este Acordo deverão ser pagos em 
sua totalidade ao LLOYD’S REGISTER 
conforme prazo definido na proposta 
comercial após a data de emissão da fatura.  
 
1.2 Faturas pagas com atraso estarão sujeitas 
à correção monetária mensal com base no 
IGP-M (FGV), acrescidas de multa de 2% 
sobre o valor em atraso mais juros de mora 
diários correspondentes a 1% ao mês.  
 
1.3 Todos os honorários são exclusivos de 
despesas de viagem e de subsistência e caberá 
ao Cliente assumir todas as despesas de 
viagem e de subsistência da equipe do 
LLOYD’S REGISTER ocorridas quando da 
prestação dos serviços descritos na Proposta 
Comercial desse Acordo.  
 
1.4 Quando as despesas de viagem e de 
subsistência forem realizadas e previamente 
pagas pelo LLOYD’S REGISTER as mesmas 
serão repassadas ao Cliente com acréscimo de 
10% a título de prover cobertura para os 
custos administrativos.  
 
1.5 Todos os honorários e taxas, assim como 
as despesas de viagem e de subsistência, 
estão sujeitos à incidência de ISS ou quaisquer 
outras obrigações ou condições aplicáveis pela 
Legislação, ou advindas de acordo e alteração 
na legislação que rege as atividades de 
prestação de serviços da iniciativa privada, que 
serão acrescentados nos valores a serem 
faturados.  
 
1.6 Todos os honorários e taxas estarão 
sujeitos aos impostos e taxas pertinentes no 
país em que os serviços forem realizados.  
 
2. Das Obrigações do Cliente 2. Das Obrigações do Cliente 2. Das Obrigações do Cliente 2. Das Obrigações do Cliente ––––    O Cliente 
concorda em:     
 
2.1 Manter seu Sistema de Gestão em 
conformidade com os Referenciais Normativos 
selecionados e leis e regulamentos aplicáveis.  
2.2 Respeitar as regras determinadas pelo 
LLOYD’S REGISTER para uso de suas marcas, 

bem como, quando aplicável, atender às 
regras determinadas pelos organismos 
acreditadores para uso de suas marcas.  
 
2.3 Notificar ao LLOYD’S REGISTER sobre 
mudanças a serem implantadas no sistema de 
gestão que possam afetar a conformidade 
com o padrão normativo adotado bem como 
com os certificados emitidos sob esse Acordo, 
antes que tais mudanças sejam realizadas.  

 
2.4 O Cliente se compromete a fornecer ao 
LLOYD’S REGISTER e ao(s) organismo(s) 
acreditador(es) (INMETRO ou UKAS) conforme 
aplicável, acesso às informações e instalações 
necessárias para a realização dos serviços. Isso 
inclui permitir o acesso por representantes ou 
auditores do(s) organismo(s) acreditador(e)s 
(INMETRO ou UKAS) aos registros do Cliente 
pertinentes e também acesso às suas 
instalações e dependências quando da 
realização das auditorias testemunhais e das 
ações de acompanhamento de mercado, na 
medida necessária para confirmar o 
cumprimento das Regras estabelecidas para o 
esquema de certificação aplicada sob as penas 
previstas, inclusive com o risco de suspensão 
da certificação.  
 
3. Das Obrigações do 3. Das Obrigações do 3. Das Obrigações do 3. Das Obrigações do LLOYD’S REGISTERLLOYD’S REGISTERLLOYD’S REGISTERLLOYD’S REGISTER    – O 
LLOYD’S REGISTER concorda em, a menos 
que de outra forma esteja estabelecido na 
Proposta Comercial desse Acordo:  
 
3.1 Conduzir auditorias para verificar a 
conformidade do sistema de gestão do 
Cliente em relação aos Referenciais 
Normativos selecionados, através de visita de 
Análise da Documentação e de Auditoria 
Inicial.  
 
3.2 Emitir um Certificado de Aprovação após 
conclusão satisfatória da avaliação.  
 
3.3 Conduzir visitas de Manutenção e visitas 
de Recertificação nos prazos indicados na 
Parte 1 desse acordo.  
 
3.4 Informar ao Cliente sobre qualquer não-
conformidade identificada durante qualquer 
das visitas do LLOYD’S REGISTER e requisitar 
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visita de acompanhamento (follow-up) para 
verificar ações corretivas, se necessário.  
 
3.5 Fornecer pessoal qualificado para a 
execução dos serviços.  
 
3.6 Analisar qualquer apelação direcionada ao 
Comitê Geral do LLOYD’S REGISTER se o 
Cliente demonstrar insatisfação com os 
serviços fornecidos pelo LLOYD’S REGISTER e 
não receber resolução satisfatória às 
reclamações apresentadas ao sistema de 
atendimento a reclamações do LLOYD’S 
REGISTER.  
 
3.7 Levar em consideração pedidos de 
mudança de auditores designados se houver 
justificativa razoável para alguma objeção aos 
profissionais destacados pelo LLOYD’S 
REGISTER.  
 
3.8 A acreditação para este serviço específico 
é mantida por Lloyd's Register Quality 
Assurance Limited, cuja acreditação foi 
concedida pelo United Kingdom Accreditation 
Service (UKAS), organismo de acreditação. 
 
3.9 O(s) Serviço(s) prestado(s) com base neste 
Contrato deverá(ão) ser realizado(s) de acordo 
com os procedimentos de entrega de serviços 
do Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
e estará(ão) sujeito(s) ao monitoramento do 
Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
para garantir o pleno cumprimento das 
normas de acreditação aplicáveis e 
documentos obrigatórios exigidos segundo 
o(s) plano(s) de acreditação correspondente(s). 
 
4. Da Confidencialidade 4. Da Confidencialidade 4. Da Confidencialidade 4. Da Confidencialidade     
 
4.1 O Lloyd’s Register do Brasil Ltda. e/ou 
LLOYD’S REGISTER, seus funcionários e 
subcontratados concordam em manter como 
confidenciais e não usarão ou divulgarão 
informações sobre o Cliente ou a terceiros 
sem o consentimento do Cliente, exceto 
quando necessário por força de acordos 
contratuais específicos ou por força de lei ou 
ordem judicial, neste caso o Cliente será 
notificado prontamente das informações a 
serem fornecidas ou que já foram fornecidas, 
a menos que tal notificação seja proibida por 
lei.  
 

4.2 A confidencialidade a que se refere o item 
4.1 acima será mantida durante a vigência e 
após o término desse Acordo, exceto se:  
 
i) o LLOYD’S REGISTER tiver obtido posse das 
informações antes da sua divulgação pelo 
Cliente;  
ii) as informações forem de domínio público;  
iii) as informações tiverem sido legalmente 
colocadas disponíveis para o LLOYD’S 
REGISTER através de fonte independente da 
do Cliente;  
iv) as informações tenham sido de alguma 
forma solicitadas e colocadas à disposição do 
LLOYD’S REGISTER com o fim de se obter ou 
manter o credenciamento do LLOYD’S 
REGISTER.  
 
5. Da Responsabilidade 5. Da Responsabilidade 5. Da Responsabilidade 5. Da Responsabilidade     
 
5.1 O LLOYD’S REGISTER, seus executivos e 
representantes não se responsabilizam pela 
exatidão das informações, auditorias 
conduzidas pelo Cliente ou recomendações 
fornecidas pelo Cliente.  
 
5.2 O LLOYD’S REGISTER, seus executivos e 
representantes não admitem responsabilidade 
por perdas, danos ou despesas de qualquer 
ordem exceto aquelas decorrentes do 
cumprimento de seus serviços, mesmo sob  
acusação de violação de uma garantia legal 
ou contratual.  
 
5.3 Se o Cliente sofrer perdas, danos ou 
despesas que tenham sido comprovadamente 
causadas por negligência, omissão ou erro do 
LLOYD’S REGISTER, seus executivos, 
empregados ou representantes na condução 
dos Serviços objeto deste Acordo, a 
compensação do LLOYD’S REGISTER para 
esses danos comprovados não excederá à 
totalidade dos honorários cobrados pelo 
LLOYD’S REGISTER para aquela parte do 
serviço que tiver provocado o dano.  
 
5.4 Se o LLOYD’S REGISTER sofrer perdas e 
danos causados por reclamações, 
procedimentos judiciais e extrajudiciais, bem 
como custos e despesas (incluindo honorários 
advocatícios e custas judiciais), em resultado 
ou em conexão com a violação, seja alegada 
ou real, aos direitos de propriedade intelectual 
(incluindo direitos autorais) ou a outros 
direitos decorrentes da posse ou uso de 
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informação fornecida pelo Cliente ou em 
nome do Cliente ao LLOYD’S REGISTER, o 
Cliente indenizará o LLOYD’S REGISTER pelas 
perdas e danos causados.  
 
5.5 O LLOYD’S REGISTER não se 
responsabiliza, quer por culpa quer por 
qualquer outro motivo, perante terceiros, aqui 
definidos como quaisquer pessoas que não 
façam parte do presente Acordo com o 
LLOYD’S REGISTER, em razão de certificados, 
declarações, informações, ou relatórios, 
emitidos com a finalidade de (1) qualquer 
informação ou conselho expressamente ou 
implicitamente fornecido pelo LLOYD’S 
REGISTER, (2) qualquer omissão ou inexatidão 
em qualquer informação ou conselho 
fornecido, ou (3) qualquer ato ou omissão 
que tenha causado ou contribuído para a 
emissão de qualquer certificado, declaração, 
informação, ou relatório contendo informação 
ou conselho. Nada neste Acordo gera direitos 
em favor de uma pessoa que não seja parte 
do presente Acordo.  
 
5.6 Nenhuma das partes se responsabilizará 
perante a outra por danos indiretos ou lucros 
cessantes ou emergentes, total ou 
parcialmente, que sejam resultado ou tenham 
qualquer relação com este Acordo. 
 
6. Da Indenização6. Da Indenização6. Da Indenização6. Da Indenização – O Cliente concorda em 
indenizar o LLOYD’S REGISTER contra perdas 
sofridas ou reclamadas contra o LLOYD’S 
REGISTER que sejam resultantes do mau uso 
pelo Cliente de qualquer aprovação, 
certificado ou licença garantida para uso da 
marca de credenciamento que tenha sido 
provido pelo LLOYD’S REGISTER através desse 
Acordo.  
 
7. Da Extinção desse Acordo 7. Da Extinção desse Acordo 7. Da Extinção desse Acordo 7. Da Extinção desse Acordo     
 
7.1 Esse Acordo permanecerá em vigor por 
prazo indeterminado, não existindo data 
prevista para seu término, a menos que 
solicitado por qualquer das partes através de 
comunicado por escrito devidamente instruído 
com “AR” ou protocolo com antecedência 
mínima de 30 dias.  
 
7.2 Ao término desse Acordo, todo certificado 
que tenha sido emitido sob os termos desse 
Acordo tornar-se-á imediatamente inválido e 
deverá ser destruído pelo Cliente.  

 
7.3 Ao término desse Acordo por qualquer 
das partes, todos os honorários, taxas e 
despesas devidas ao LLOYD’S REGISTER por 
serviços realizados anteriormente à data de 
término desse Acordo tornar-se-ão 
imediatamente cobráveis e o serão, em sua 
totalidade, através de fatura a ser emitida pelo 
LLOYD’S REGISTER.  
 
8. Força Maior8. Força Maior8. Força Maior8. Força Maior – Nenhuma falha ou omissão 
de qualquer uma das partes em executar ou 
observar qualquer determinação, condição ou 
garantia a ser desenvolvida conforme 
estabelecido nesse Acordo, deverá ser levada 
a juízo ou tornar-se motivo de quebra de 
contrato desde que tal falha ou omissão 
sejam decorrentes de causas razoavelmente 
além do controle de tal parte.  
 

9. 9. 9. 9. LeisLeisLeisLeis    AnticorrupçãoAnticorrupçãoAnticorrupçãoAnticorrupção, Anti, Anti, Anti, Anti----suborno e suborno e suborno e suborno e 

Proteção de DadosProteção de DadosProteção de DadosProteção de Dados ---- As Partes cumprirão com 
todas as leis, normas e regulamentos 
aplicáveis em relação ao combate à 
corrupção, ao suborno e a proteção de dados. 
 
10101010. Transferência. Transferência. Transferência. Transferência – Esse Acordo não poderá 
ser transferido no todo ou em partes, exceto 
se acordado por escrito por ambas as partes.  
 
11111111. Novação e Re. Novação e Re. Novação e Re. Novação e Renúncia de Direitosnúncia de Direitosnúncia de Direitosnúncia de Direitos – O não 
exercício, pelas partes, dos direitos que lhe 
são atribuídos nesse Acordo não será 
considerado novação ou renúncia.  
 
12. Alterações/Aditivos12. Alterações/Aditivos12. Alterações/Aditivos12. Alterações/Aditivos – Todas as alterações 
do presente Acordo, bem como dos 
documentos que o integram, serão realizadas 
mediante termo escrito e assinado por ambas 
as partes. 
 
13. 13. 13. 13. Acordo CompletoAcordo CompletoAcordo CompletoAcordo Completo – Os termos e 
disposições deste Acordo e documentos 
integrantes prevalecerão sobre quaisquer 
outros entendimentos ou acordos anteriores 
entre as Partes, expressos ou implícitos, 
referentes às condições nele estabelecidas. 
 
11114444. Lei Aplicável. Lei Aplicável. Lei Aplicável. Lei Aplicável – Este Acordo será 
governado em todos os aspectos pelas leis do 
Brasil e qualquer demanda ou litígio 
decorrente deste ou em conexão com este 
Acordo será submetido à jurisdição exclusiva 
dos tribunais da Capital do estado de São 
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Paulo, Brasil, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
 

 
 
 


