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1 PREAMBLE

1 PREÂMBULO

KONGSBERG MARITIME DO BRASIL S.A.,
with its office located at Rua Teófilo Otoni, 44,
Centro, Rio de Janeiro, enrolled with CNPJ under
number
05.904.868/0001-30,
hereinafter
referred to as “Company”; and

KONGSBERG MARITIME DO BRASIL S.A.,
com sede na Rua Teófilo Otoni, 44, Centro, Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°
05.904.868/0001-30, doravante referida como
“Companhia”; e

___________________________, with its
office
located
at
______________________________,
enrolled
with
CNPJ
under
number
_____________________, hereinafter referred
to as “Customer”,

___________________________, com sede
na ________________________, inscrita no
CNPJ sob o n° _________________________,
doravante referida como “Cliente”, e

(Company and Customer,
referred to as “Parties”)

(Companhia e Cliente, em conjunto, são referidos
como “Partes”)

collectively,

are

Hereby agree as follows:

Têm entre si justo e acordado o quanto segue:

2 DEFINITIONS

2 DEFINIÇÕES

In this Contract, the following words and
expressions shall have the following meanings:

Neste Contrato, as seguintes palavras e
expressões devem ter os seguintes significados:

“Equipment” means the equipment hired by the
Company to the Customer under the Contract, as
described in Appendixes 1 and 2;

“Equipamento” significa o equipamento alugado
pela Companhia ao Cliente, conforme descrito
nos Anexos 1 e 2;

“Quotation”
means a quotation
Company for the Equipment; and

“Cotação” significa a cotação realizada pela
Companhia para o aluguel do Equipamento;

of

the

“Order” means an order for hire.
3 GENERAL

“Ordem” significa uma ordem de aluguel do
Cliente.
3 CONDIÇÕES GERAIS

3.1 The Company agrees to hire the Equipment
in accordance with terms and conditions of this
Contract.

3.1 A Companhia concorda em
Equipamento de acordo com os
condições deste Contrato.

3.2 All Quotations and the acceptance by the
Company of any Order is on the understanding
that the Customer accepts the terms and
conditions established in this Contract. These
terms and conditions shall form the basis of the
agreement
executed
by
the
Parties
notwithstanding anything to the contrary in any
other terms and conditions of or referred to by
the Customer and unless expressly varied in
writing by an authorized representative of the
Company.

3.3 Todas as Cotações e aprovação pela
Companhia de qualquer Ordem são realizadas
sob a premissa de que o Cliente aceitou os
termos e condições previstos neste Contrato.
Estes termos e condições constituem a base do
acordo celebrado pelas Partes, não se admitindo
qualquer disposição ou entendimento em
contrário em quaisquer outros documentos, a
menos que expressamente previsto e autorizado
em documento específico assinado por um
legítimo representante da Companhia.

3.3 Subject to sub-clause 3.2 hereof no
employee, agent or other representative of the
Company shall be empowered to waive the rights
of the Company hereunder or vary this
agreement orally or otherwise.

3.3 Em conformidade com a subitem 3.2 acima,
nenhum
empregado,
agente
ou
outro
representante da Companhia deve possuir
poderes de renunciar aos direitos da Companhia
ora previstos ou alterar esse acordo, seja oral ou
verbalmente.

3.4 Orders whether received as a result of a
Quotation or otherwise are subject to acceptance
by the Company in writing.

alugar
termos

o
e

3.4 Ordens recebidas em razão de uma Cotação
ou documento que o valha são condicionados à
aceitação por escrito da Companhia.

4 HIRE OF EQUIPMENT

4 DO ALUGUEL

4.1 Term
The period of hire shall commence from the time
and date when the Equipment is delivered in

4.1 Prazo
O prazo do aluguel deve começar no dia em que
o Equipamento for entregue ao Cliente, em
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accordance with clause 5 and shall terminate
when the Equipment is returned to the
Company’s premises.

conformidade com a cláusula 5, e deve terminar
quando o Equipamento for retornado ao
estabelecimento da Companhia ou local que esta
indicar.

4.2 Hire Charges
(a) Hire charges shall be at the rates shown in
Quotation (Appendix I).
Once a year, the
Company reserves the right to alter the hire
charge for Equipment already on hire by written
notice to the Customer. The Company will charge
the rental cost to Customer monthly, if the rental
period is superior to one (1) month;

4.2 Dos valores do aluguel
(a) As taxas e valores de aluguel observam as
quantias e percentuais informados na Cotação
(Anexo I). A Companhia se reserva o direito de
alterar as taxas e valores de aluguel do
Equipamento, a cada 12 (doze) meses, por meio
de notificação escrita enviada ao Cliente. A
Companhia cobrará as taxas e demais valores do
aluguel mensalmente, sempre que o prazo do
aluguel for superior a 1 (um) mês;

(b) Quotations are subject to confirmation upon
receipt of an Order and the Company reserves
the right to amend any accidental errors and/or
omissions on quotations or invoices;

(b) Cotações são submetidas à confirmação de
recebimento de uma Ordem e a Companhia se
reserva o direito de alterar e corrigir eventuais
possíveis erros e omissões em cotações e
faturas;

(c) Hire charges are at the discretion of the
Company. The Company will not, however, alter
the hire charged on the Quotation provided that
an Order is received within thirty (30) days from
the date of Quotation unless the Company has
specified in writing to the contrary;

(d) The Company reserves the right to revise hire
charges where conditions change between the
date of Quotation and the date of delivery;
(e) The Customer waives any and all existing and
future claims and rights of set off against hire
charges or other payment (including interest)
due hereunder and agrees to pay the hire
charges and any other amounts payable
hereunder regardless of any set off or cross claim
on the part of the Customer against the
Company.

(c) As taxas e valores cobrados pelo aluguel são
estabelecidos conforme a discricionariedade da
Companhia. A Companhia, todavia, não alterará
as taxas e valores informados na Cotação, desde
que a Ordem seja recebida dentro de 30 (trinta)
dias contados da data da Cotação, exceto se a
Companhia se manifestar diferentemente por
escrito;
(d) A Companhia se reserva o direito de revisar
as taxas e valores cobrados se ocorrer alteração
das condições entre a data da Cotação e a data
de entrega do Equipamento;
(e) O Cliente renuncia a qualquer demanda e
pleito presente e futuro de compensar taxas e
valores cobrados pelo aluguel ou qualquer outro
pagamento (incluindo juros) que tenha realizado
por força deste Contrato e concorda em pagar
todas as taxas e valores previstos pelo aluguel do
Equipamento, independentemente de qualquer
compensação ou crédito que eventualmente o
Cliente possa ter contra a Companhia.

4.3 Installation
Whenever rental involves CPU (and any other
processing unit), it is recommended that the
installation is performed by the Company. In this
case, a service invoice will be issued indicating
the due taxes.

4.3 Instalação
Quando o aluguel envolver CPU (e qualquer
processing unit) recomenda-se que a instalação
do equipamento seja realizada pela Companhia.
Nesse caso, será emitida uma nota de serviços
referentes à essa instalação, com o destaque dos
tributos devidos.

4.4 Ownership
The Equipment shall remain the property of the
Company and is provided to the Customer solely
on a rental basis. The Equipment is hired with the
specifications and items indicated in Appendix 2,
when applicable.

4.4 Propriedade
O Equipamento deve continuar sob a propriedade
da Companhia e é fornecido ao Cliente em
caráter
exclusivamente
de
aluguel.
O
Equipamento é alugado com todos os itens e
especificações constantes do Anexo 2, quando
cabível.

4.5 Customer’s Obligations
During the continuance of the Contract the
Customer shall:
(a) Pay all the costs foreseen in Quotation for the
hire (Appendix I);
(b) Pay all the costs and expenses related to the

4.5 Obrigações do Cliente
Durante o prazo de vigência deste Contrato, o
Cliente compromete-se a:
(a) Pagar todos os valores devidos pelo aluguel
do Equipamento, conforme a Cotação (Anexo I);
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delivery and return the Equipment and keep it at
the delivery address or as specified in the
Contract and in its own possession and not
remove the same from such address without first
giving written notice to the Company of its
destination and in any event, not allow the
equipment to be transferred to any country;
(c) Not assign the benefit of the Contract without
the prior written consent of the Company;
(d) Permit Company’s employees duly authorized
at all reasonable times to enter upon premises or
vessel where the Equipment may be inspected,
maintained, repaired or tested;
(e) Repay the Company all costs, charges and
expenses incurred in any way by reason of its
breach of any of these terms and conditions
including but not limited to all costs, charges and
expenses incurred in ascertaining the location of
the Equipment;
(f) Take all reasonable and proper care of the
Equipment, keep the Equipment in good
condition and not subject the same to any misuse
(normal wear and tear excepted) and indemnify
the Company against any loss or damage to the
Equipment;
(g) Ensure that any instructions or manuals
whenever supplied by the Company for use of the
Equipment will be fully observed;
(h) Take all necessary steps to ensure that the
Equipment will be safe and without risks to
health and safety when properly used by it;
(i) Ensure that the Equipment is operated in a
skillful and proper manner and by persons who
are competent to operate the same;
(j) Permit the Company on previous notice to
inspect and/or repair the Equipment;
(k) Preserve on the Equipment the Company’s
and any manufacturer’s identification number or
mark or any nameplate that is or should be upon
the Equipment;
(l) Notify the Company in writing of any loss,
damage or claim relating to the Equipment and
on demand, reimburse the Company in respect
thereof within thirty (30) days of the occurrence.
The Company shall continue to charge the
Customer the full hire charge for the Equipment
until such payment is received. The Customer
shall be liable under this clause for the full cost of
replacing the Equipment, if that is the case;
(m) Not sell, assign, sub rent, transfer or charge
the Equipment or any part thereof or the benefit
of the Contract or part with possession of the
Equipment or any part thereof at any time during
the period of hire;

(b) Pagar todos os custos e despesas de
transporte e outros necessários à entrega e
retorno do Equipamento e mantê-lo sob sua
posse, no endereço em que foi entregue. O
Equipamento não poderá ser deslocado para
qualquer outro local sem prévia notificação por
escrito à Companhia do local de destino, sendo
vedado o deslocamento para fora do país, em
qualquer hipótese;
(c) Não ceder este Contrato sem prévio
consentimento por escrito da Companhia;
(d) Permitir que prepostos da Companhia
devidamente autorizados, em periodicidade
razoável, ingressem nos estabelecimentos ou
plataformas e navios onde o Equipamento estiver
para ser inspecionado, objeto de manutenção
e/ou testado;
(e) Reparar a Companhia por todos os custos,
despesas e danos sofridos por violação de
qualquer cláusula deste Contrato, incluindo, mas
sem limitação, os custos e despesas incorridos na
verificação do local onde o Equipamento se
encontra;
(f) Responsabilizar-se pelo Equipamento e
mantê-lo em bom funcionamento, não o
utilizando de forma e para fins indevidos, bem
como a indenizar a Companhia por quaisquer
perdas e danos que o Equipamento venha a
sofrer;
(g) Observar e fazer cumprir todas as instruções
e manuais de uso do Equipamento quando
fornecidos pela Companhia;
(h) Adotar todas as medidas necessárias para
que o Equipamento esteja seguro e indene de
riscos à sua vida útil e em bom funcionamento;
(i) Assegurar que o Equipamento seja operado de
forma adequada por pessoas competentes e com
a devida habilitação para opera-lo;
(j) Permitir que a Companhia, mediante prévia
solicitação,
inspecione
e/ou
repare
o
Equipamento;
(k) Preservar a identificação da Companhia e
número de série gravados ou colados no
Equipamento,
assim
como
marca
ou
denominação que estejam gravados e/ou
contidos no Equipamento;
(l) Notificar a Companhia por escrito de qualquer
perda, danos ou pleitos relacionados ao
Equipamento e, mediante solicitação desta,
reparar a Companhia pelos mesmos em 30
(trinta) dias da ocorrência do evento. A
Companhia continuará cobrando do Cliente as
taxas e valores integrais do aluguel até que
referido pagamento ocorra. O Cliente será
responsável por todos os custos e despesas
envolvidos na substituição do Equipamento, se
for o caso;
(m) Não vender, ceder, sublocar ou transferir o
Equipamento, qualquer de suas partes ou este
Contrato para terceiros durante o prazo de
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(n) Not make any alterations, modifications or
technical adjustments nor, subject to sub-clause
4.7 attempt any repairs to the Equipment without
the prior written consent of the Company and the
Customer acknowledges that any items or nonexpendable material not returned to the
Company will be charged the Customer at full
replacement cost;
(o) Punctually pay all duties and taxes concerning
the Equipment;
(p) Upon expiry of the period hire (see item 4.1),
return the Equipment at its expense to the
Company unencumbered and in the same
conditions when delivered;
(q) Not violate the security seal whenever the
Equipment contains it. Even if the seal is not
violated, but the Equipment is returned
presenting malfunctions, power failures and/or
spare parts and supplies are missing, the Client
shall compensate the Company for the damages
suffered and/or for the missing spare parts and
supplies. No penalty will be applied if the security
seal is violated, but the Equipment is returned
without malfunctions, power failures and/or
missing spare parts and supplies.
4.6 Termination
The Customer shall not terminate the Contract
unless the Company gives written consent
including terms which fully indemnify it against
any loss, damage or claim in respect thereof.
Parties can terminate the Contract, without
payment of any penalty or indemnification,
providing sixty (60) day prior written notice to
the other.

locação;
(n) Não fazer nenhuma alteração, modificação ou
ajustes técnicos, tampouco, em conformidade
com a cláusula 4.7, fazer qualquer tentativa de
reparo
do
Equipamento
sem
prévio
consentimento por escrito da Companhia. O
Cliente concorda que qualquer item ou material
reaproveitável não retornados à Companhia
serão cobrados do Cliente pelo seu custo total e
integral;
(o) Pagar pontualmente, nos prazos acordados,
todas as taxas e custos referentes ao
Equipamento;
(p) Retornar o Equipamento à Companhia, no
término da vigência deste Contrato (v. item 4.1),
às suas expensas, livre de ônus, gravames e no
mesmo estado e condições em que foi entregue.
(q) Não violar o lacre dos equipamentos. Alguns
equipamentos são enviados com lacre, o qual
deve ser preservado até a devolução dos
mesmos.
Se o lacre estiver intacto, mas o
Equipamento retornar com avarias, sem pleno
funcionamento ou com partes e peças faltantes,
mesmo assim, o Cliente deverá indenizar a
Companhia pelos danos sofridos e repor as
partes e peças faltantes. Eventual violação do
lacre que não impacte o funcionamento do
equipamento e não o avarie não implicará
imposição de penalidade.
4.6 Resilição
O Cliente não poderá resilir o presente Contrato,
a não ser que a Companhia concorde
expressamente, estabelecendo eventuais valores
devidos por qualquer perda e dano que suporte
em razão da resilição. Durante o prazo do
aluguel, o Contrato poderá ser resilido por
qualquer das Partes, sem pagamento de qualquer
multa ou indenização.

5 DELIVERY AND RISK

5 ENTREGA E RISCO

Delivery shall be deemed to take place when the
Equipment leaves the Company’s premises and is
placed in transit to the Customer when the whole
risk shall pass to the Customer.

A entrega do Equipamento ocorre quando este
deixa as instalações da Companhia e é colocado
em trânsito para ser entregue ao Cliente. A partir
deste momento, todos os riscos de deslocamento
e de perda e danos ao Equipamento são
transferidos para o Cliente.

6 DEFECTS AND LIABILITY

6 DEFEITOS E RESPONSABILIDADE

6.1 Whether the Customer is hiring the
Equipment, it shall notify the Company of
any defects in the Equipment within twentyfour (24) hours of receipt by it or from the
moment the defect is verified, in case of not
apparent defects. The equipment must be
delivered free of defects, whether apparent
or not. Failing such notification, it shall be
conclusively presumed as between the
Company and the Customer that the
Equipment has been received in good
condition.
The
Company
shall
in
no
circumstances be responsible for any loss of
profits or any consequential loss of any kind

6.1 Toda vez que o Cliente alugar um
Equipamento, deve comunicar à Companhia
qualquer defeito nele verificado, em até 24
(vinte e quatro) horas do recebimento do
Equipamento ou da verificação do defeito,
quando se tratar de vício oculto. O
equipamento deve ser entregue livre de
defeitos, sejam eles aparentes ou não. Se
não
realizar
esta
notificação,
será
absolutamente presumido pelas Partes que
o Equipamento foi entregue em bom estado
e em perfeitas condições para uso. A
Companhia, em nenhuma circunstância, será
responsável por eventual perda de receita e
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suffered by the Customer or any other party in
any way connected with the Contract or the use,
nature or condition of the Equipment.
6.2 The Company does not guarantee the
replacement of supplies/parts and/or of the
Equipment itself by another identical or similar,
even if replacement is necessary due to defect in
the supplies/parts and/or the Equipment. The
replacement is subject to inventory availability.
The Company is not liable to the Customer for
any loss, damage or claim suffered by The
Customer directly or indirectly as the result of the
impossibility of replacement.
6.2.1 If the replacement of the equipment or
supplies/parts is not possible, the Client shall
be reimbursed for costs incurred to return the
equipment to the Company and the amounts
paid to the Company under this Agreement
during the period in which the equipment has
not been in operation. If the equipment has
not worked since the initial term of this
Agreement, the Client shall also be
reimbursed for the costs related to the
equipment’s delivery.

The Company

lucros cessantes sofridos pelo Cliente, em
decorrência das disposições do presente Contrato
e/ou do uso, natureza ou condição do
Equipamento.
6.2 A Companhia não garante a substituição de
peças e/ou do próprio Equipamento por outros
iguais ou similares, mesmo que a substituição
seja necessária por defeito da peça ou do
Equipamento. A substituição ocorre se for
possível e se as peças/Equipamento estiverem
disponíveis no estoque. A Companhia não será
responsável perante o Cliente por quaisquer
danos, perdas ou pleitos de qualquer natureza
que resultem, direta ou indiretamente, da
impossibilidade de substituição das peças e/ou do
Equipamento.
6.2.1
Havendo
a
impossibilidade
de
substituição do equipamento ou de peças
indispensáveis para o seu funcionamento, o
Cliente deverá ser ressarcido dos custos
incorridos para devolução do equipamento à
Companhia, bem como deverá ter devolvida
qualquer quantia paga à Companhia em
virtude deste Contrato pelo período que o
equipamento não esteve em funcionamento.
Se o equipamento não tiver funcionado desde
o início da vigência deste Contrato, o Cliente
também deverá ser ressarcido dos custos
com
a retirada
do
equipamento
da
Companhia.

7 FORCE MAJEURE

7 FORÇA MAIOR

Neither Party shall be deemed in default or liable
if the reason for the delay or non-fulfillment of
obligations arise from acts of God or force
majeure and are therefore considered the facts
whose effects have not been possible to avoid or
prevent, except in the cases stipulated in articles
394, 395 and 399 of the Civil Code (Law
10.406/2002) .

Nenhuma das Partes será considerada em mora
ou inadimplente se o motivo do atraso ou do
descumprimento das obrigações decorrer de caso
fortuito
ou
força
maior,
sendo
assim
considerados os fatos cujos efeitos não tenham
sido possíveis evitar ou impedir, exceto as
hipóteses previstas nos artigos 394, 395 e 399
do Código Civil (Lei 10.406/2002).

8 SEVERANCE

8 SEPARABILIDADE

If any provision is or becomes illegal, invalid or
unenforceable in any respect, the remaining
provisions hereof shall in no way be affected or
impaired thereby.

Se qualquer cláusula ou previsão deste Contrato
vier a ser considerada ilegal, inválida ou
inexequível, as demais não serão afetadas por tal
declaração e deverão continuar sendo observadas
e cumpridas pelas Partes.

9 WAIVER

9 RENÚNCIA

No waiver by the Company of any breach of the
Contract by the Customer shall be considered as
a waiver of any subsequent breach of the same
or any other provisions.

A inexecução dos direitos previstos neste
Contrato pela Companhia ou a não exigência de
cumprimento de qualquer dos deveres do Cliente
não poderá ser considerada como renúncia da
Companhia a qualquer de seus direitos,
tampouco inércia que seja interpretada em favor
do Cliente.

10 TERMINATION OF CONTRACT

10 RESCISÃO DO CONTRATO

The Contract shall be considered terminated in
the following events: (i) default in payment; (ii)
any breach of the Contract; (iii) if any distress or
execution shall be levied upon the Customer’s
property or assets; (iv) if the Customer shall

São causas para a rescisão do presente Contrato:
(i) o não pagamento dos valores devidos pelo
Cliente; (ii) violação das obrigações previstas no
Contrato pelo Cliente; (iii) verificação de
penhoras, hipotecas e demais gravames em
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make or offer to make any arrangement or
composition with creditors or become apparently
insolvent or commit any act of bankruptcy, or if
any
petition
of
bankruptcy,
judicial
or
extrajudicial recovery proceeding shall be
presented or made against the Costumer; (v) if
the Customer presents a resolution or petition to
wind up such company. The Company may
demand that the Customer returns all Equipment
in the same condition as delivered, as duly
indicated in the Appendix 1 and 2, at the
Customer’s risk and expense to such location as
the Company may designate. The Company may
claim all rights or remedies available to the
Company in respect of the non-payment or any
other breach of the Contract by the Customer.

valores significativos nos bens do Cliente; (iv)
indicação de insolvência, pedidos de falência,
recuperação judicial e recuperação extrajudicial;
(v) dissolução, liquidação ou extinção do Cliente.
A Companhia também poderá exigir que o Cliente
devolva o Equipamento no local indicado pela
Companhia, às expensas e riscos do Cliente, nas
mesmas condições em que foi entregue,
conforme indicado nos Anexos 1 e 2 deste
Contrato. A devolução do Equipamento não
impede que a Companhia adote as demais
medidas legais que se fizerem necessárias para
receber valores devidos ou ser integralmente
indenizada pela violação de qualquer cláusula
deste Contrato.

11 ENTIRE AGREEMENT

11 ACORDO INTEGRAL

11.1 The Contract constitutes the entire
agreement between the Parties for the Work and
supersedes and replaces any prior written or oral
agreement,
understanding
or
the
like.
Modifications, amendments or extensions to the
Contract shall only be valid if made in writing and
signed by duly authorized representatives of both
parties.

11.1 O Contrato constitui o entendimento integral
entre as Partes para o Objeto e suplanta e
substitui qualquer acordo ou entendimento
anterior, verbal ou por escrito. Qualquer
modificação, aditivo ou prorrogação do Contrato
somente serão válidos se feitos por escrito e
firmados pelos devidos representantes de ambas
as partes.

11.2 Should any discrepancy occur between the
English and Portuguese version of this document,
the Portuguese version shall prevail.

11.2 Em caso de divergência entre a versão em
língua inglesa e a versão em língua portuguesa
deste documento, esta última prevalecerá.

Rio de Janeiro, [date]
______________________________________
KONGSBERG MARITIME DO BRASIL S.A.
______________________________________
CUSTOMER/CLIENTE

Witnesses/Testemunhas:
1.______________________________________
NAME/NOME:
ID/IDENTIDADE:
2.______________________________________
NAME/NOME:
ID/IDENTIDADE:
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APPENDIX 1/ ANEXO 1 – QUOTATION/ COTAÇÃO

Refer to e-mail sent from AMS department.

8

APPENDIX 2/ ANEXO 2 – PACKING LIST/ LISTA DE ESPECIFICAÇÕES E
CONTEÚDO DO EQUIPAMENTO
If it is the case to have accessories together with equipment, this shall
apply, otherwise, the invoice following with equipment (collected at our
premises) will be the proof of delivery with all item details stated.
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