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1.  DEFINIÇÕES "Comprador" significa a pessoa, firma ou sociedade que compra os Produtos do Vendedor; "Vendedor" significa a Oxford Immunotec Limited, uma sociedade constituída 
em Inglaterra (sociedade n.º 4516079); "Contrato" significa qualquer contrato entre o Vendedor e o Comprador para venda e compra de Produtos, Contrato esse que estará sujeito (e 
considera-se que incorpora) a estes termos e condições; "Produtos" significa quaisquer Produtos acordados no Contrato a serem fornecidos ao Comprador pelo Vendedor.  

2.  APLICAÇÃO DOS TERMOS  

2.1 Sem prejuízo da Cláusula 2.2, o Contrato será celebrado nestes termos por exclusão de todos os outros termos e condições (incluindo quaisquer termos ou condições que o 
Comprador entenda se apliquem nos termos de qualquer ordem de encomenda, especificação ou outro documento).  

2.2 Estes termos aplicam-se a todas as vendas do Vendedor e fornecimentos de Produtos e nenhuma variação destes termos produzirá efeitos, salvo se acordada expressamente por 
escrito por um representante autorizado do Vendedor. Por uma questão de clareza, os gestores territoriais e representantes de vendas do Vendedor não estão autorizados a acordar 
qualquer alteração nos termos e não podem vincular o Vendedor.   

2.3 Cada encomenda de Produtos pelo Comprador ao Vendedor considera-se ser uma oferta pelo Comprador para aquisição de Produtos sujeita a estes termos, independentemente de 
saber se a encomenda do Comprador é enviada antes ou posteriormente ao recebimento destes termos.  

2.4 Não se formará qualquer Contrato salvo e até a encomenda do Comprador ser aceite pelo Vendedor. Considera-se que o Vendedor aceita consoante o que ocorrer primeiro: o 
Vendedor entrega os Produtos ao Comprador ou o Vendedor emite uma aceitação escrita da encomenda.  

2.5 Salvo indicação em contrário por escrito, cada encomenda de Produtos efectuada pelo Comprador reger-se-á (se aceite pelo Vendedor) por um Contrato distinto. Qualquer 
orçamento é válido por um período nele indicado ou, se não existir, por um período de 30 dias a contar da data do mesmo, desde que o Vendedor não o tenha retirado anteriormente.  

3.  DESCRIÇÃO  
3.1 A especificação dos Produtos será a descrita na actual tabela de preços do Vendedor ou orçamento (consoante o caso).  
3.2 Todas as declarações (escritas ou orais), desenhos, indicações descritivas, especificações e publicidade do Vendedor ou efectuada em nome deste e quaisquer descrições ou 

ilustrações incluídas nos catálogos, brochuras, website ou que de outro modo lhe pertençam são distribuídos ou publicados exclusivamente para dar uma ideia aproximada dos 
Produtos neles descritos. Não farão parte integrante do Contrato.  

4.  ENTREGA  

4.1 Salvo acordo em contrário pelo Vendedor, a entrega dos Produtos ocorrerá no DAP (Incoterms 2010) tendo como local de destino as instalações do Comprador (conforme descrito 
no Contrato), sujeita à incidência de determinados custos para o Comprador em conformidade com a Cláusula 4.7 e sujeito ao Comprador cumprir as suas obrigações nos termos da 
Cláusula 6.2. O Risco dos Produtos passará para o Comprador no momento da entrega. 

4.2 Quaisquer datas especificadas pelo Vendedor para entrega dos Produtos subentende-se serem uma data de entrega estimada. Se não forem especificadas quaisquer datas, a 
entrega acontecerá dentro de prazo razoável. O Vendedor reserva-se o direito de entregar os Produtos em prestações e emitirá a factura ao Comprador em conformidade. O prazo 
de entrega não é fundamental. 

4.3 Caso o Comprador tenha acordado comprar uma quantidade específica de Produtos e suspender a entrega desses Produtos ao longo de um determinado prazo, enviará ao 
Vendedor notificação razoável dos seus requisitos de entrega durante esse período. Na impossibilidade de o Comprador receber a entrega da quantidade total especificada de 
Produtos no prazo relevante, constituirá uma violação material deste Contrato de que não conseguirá obter vias de recurso.  

4.4 Se por qualquer razão o Comprador não aceitar a entrega de qualquer dos Produtos quando estiverem prontos no local de destino, ou o Vendedor não conseguir entregar os 
Produtos a tempo (no local de destino) porque o Comprador não forneceu as devidas instruções, documentos, licenças ou autorizações:  

(a) os Produtos serão considerados como entregues e recebidos pelo Comprador no local de destino; e  
(c) o Vendedor pode guardar os Produtos até à entrega, pelo que o Comprador será responsável por todos os custos e despesas afins (incluindo, sem carácter limitativo, 
armazenamento e seguros).  

4.5 O Comprador será responsável e fornecerá, a suas expensas, o equipamento adequado e apropriado e trabalho manual, para a descarga dos Produtos no local de destino.  
4.6 Se o Vendedor entregar ao Comprador uma quantidade de Produtos superior à quantidade indicada no Contrato, então o Comprador pode por sua opção pagar esses Produtos ao 

preço pro rata do Contrato ou devolver o excedente ao Vendedor, por conta e risco deste.  
4.7 Salvo acordo em contrário por parte do Vendedor, este cobrará ao Comprador que por sua vez ficará obrigado a pagar ao Vendedor, para além do custo dos Produtos, todos os 

custos do Vendedor na embalagem dos Produtos para envio e transporte destes a partir das suas instalações para as instalações do Comprador. Estes custos são da 
responsabilidade do Comprador incluindo os custos da embalagem, quaisquer taxas marítimas e aeroportuárias, taxas portuárias e direitos aduaneiros, frete, comissões de agência e 
outros custos que possam ser incorridos relativamente aos Produtos, após o Vendedor os disponibilizar para transporte no seu estabelecimento.  

4.8 O Vendedor reserva-se o direito de indicar quantidades de encomenda mínimas e/ou custos de manuseamento mínimos para quaisquer Produtos.  
5.  NÃO ENTREGA  
5.1 A quantidade de qualquer remessa de Produtos conforme registada pelo Vendedor aquando do despacho do seu estabelecimento constituirá prova conclusiva da quantidade 

recebida pelo Comprador no momento da entrega, salvo o Comprador consiga fornecer prova conclusiva em contrário.  
5.2 O Vendedor não será responsável por qualquer não entrega de Produtos (mesmo se causada pela negligência do Vendedor) salvo seja dada notificação por escrito ao Vendedor no 

prazo de 5 dias úteis a contar da data em que os Produtos estariam a ser recebidos no decurso normal dos eventos.  
5.3 Qualquer responsabilidade do Vendedor pela não entrega ou entrega insuficiente de Produtos ficará limitada, por sua opção, à substituição dos Produtos dentro de um prazo 

razoável ou à emissão de uma nota de crédito ao preço pro rata do Contrato contra qualquer factura emitida por esses Produtos.  

6.  APROVAÇÃO REGULAMENTAR  

6.1 Salvo o Comprador esteja a importar para um país onde se tenha obtido aprovação regulamentar específica para o Produto, é da exclusiva responsabilidade do Comprador: 
(a) testar e aprovar os Produtos, incluindo, sem carácter limitativo, a determinação de quais as características dos Produtos que cumprem todos os requisitos legais e 
regulamentares e 
(b) obter, sempre que necessário, toda a aprovação local, legal e/ou regulamentar para a utilização, comercialização ou venda dos Produtos.  

6.2  É da responsabilidade do Comprador obter quaisquer licenças ou autorizações de importação necessárias para a entrada dos Produtos na jurisdição do Comprador ou respectiva 
entrega a este. O Comprador será responsável por qualquer e todos os direitos aduaneiros, encargos de desalfandegamento, impostos, comissões do intermediário e outros 
montantes relativos à importação e entrega dos Produtos. 

7.  RISCO/TÍTULO  

7.1 Os Produtos estão por conta e risco do Comprador a partir do momento da entrega.  
7.2 Sem prejuízo da Cláusula 7.4, a propriedade dos Produtos não passará para o Comprador até o Vendedor ter recebido na totalidade (em numerário ou fundos compensados) os 

montantes devidos relativamente:  
(a) a Produtos; e  
(b) todos os outros montantes vencidos ou a vencer devidos ao Vendedor pelo Comprador por qualquer conta.  

7.3 Até a propriedade dos Produtos passar para o Comprador, este:  
(a) manterá os Produtos a título fiduciário na qualidade de depositário do Vendedor;  
(b) armazenará os Produtos (sem custo para o Vendedor) separadamente de outros bens do Comprador ou de terceiros por forma a que possam permanecer prontamente 
identificáveis como propriedade do Vendedor;  
(c) não destruirá, deformará ou ocultará qualquer marca de identificação ou embalagem presente ou relativa aos Produtos;  
(d) manterá os Produtos em condição satisfatória e segurados em nome do Vendedor pelo seu preço total e contra todos os riscos que o Vendedor bem entender. Mediante 
pedido, o Comprador deverá apresentar um certificado de seguro ao Vendedor; e  
(e) manterá os fundos do seguro referido na Cláusula 7.3 (d) a cargo Vendedor e não os misturará com qualquer outro dinheiro, nem depositará os fundos numa conta 
bancária a descoberto.  

7.4 A propriedade dos Produtos passará para o Comprador apenas se este vender os Produtos no decurso normal da sua actividade. Para evitar dúvidas, qualquer venda da 
propriedade do Comprador em seu próprio nome e se este agir na qualidade de mandante quando efectuar tal venda. 

7.5 O direito do Comprador à posse dos Produtos termina imediatamente se:  
(a) o Comprador experimentar qualquer dos eventos descritos na Cláusula 13.2 (c); ou  
(b) o Comprador pretende onerar ou altera de qualquer modo algum dos Produtos (excepto conforme o previsto na Cláusula 7.4).  

7.6 O Vendedor terá direito a recuperar o pagamento dos Produtos, não obstante a propriedade de qualquer dos Produtos continuar a ser sua.  
7.7 O Comprador concede em qualquer altura ao Vendedor, seus agentes e empregados uma licença irrevogável para entrar nas instalações onde os Produtos estejam ou possam 

estar armazenados para os inspeccionar ou, caso tenha terminado o direito de posse do Comprador, para os recuperar.  
8.  PREÇO  
8.1 O preço dos Produtos constará da actual tabela de preços do Vendedor, confirmação de encomenda ou orçamento (consoante o caso).  
8.2 O preço dos Produtos excluirá qualquer imposto sobre o valor acrescentado e na medida do aplicável (salvo acordo expresso em contrário por escrito de um representante 

autorizado do Vendedor) de todos os custos ou encargos descritos na Cláusula 4.7.  
8.3 Caso seja realizada encomenda de bens com valor total facturado (excluindo IVA ou outros custos e encargos descritos na Cláusula 4.7) inferior a £50, o Vendedor reserva-se o 

direito a cobrar um custo adicional de £10.  
8.4 Todos os preços indicados ou facturados líquidos de IVA e todos os outros encargos descritos na Cláusula 4.7 (“o Preço Líquido”) incluem os seguintes encargos não negociáveis 

que se aplicarão em todos os casos sem excepção que no total representem 31,5% do Preço Líquido: (a) formação; (b) apoio técnico; (c) actividades de serviço ao cliente; e (d) 
seguro de responsabilidade de produto.  

9.  PAGAMENTO  

9.1 O Vendedor passará factura ao Comprador pelos Produtos juntamente com quaisquer montantes nos termos da Cláusula 8, no momento do despacho ou em qualquer altura após 
este a partir das suas instalações.  

9.2 O Comprador pagará o montante facturado na moeda da factura nos termos da Cláusula 9.1, em numerário ou fundos compensados, no prazo de 30 dias da data da factura. O 
prazo de pagamento será fundamental.  

9.3  Todos os pagamentos devidos ao Vendedor nos termos do Contrato vencem imediatamente mediante a extinção deste apesar de qualquer outra disposição.  
9.4 O Comprador efectuará todos os pagamentos devidos nos termos do Contrato na moeda da factura sem qualquer dedução quer por via de compensação, pedido reconvencional, 

desconto, abatimento ou outro, salvo acordo escrito específico em contrário por um representante autorizado do Vendedor.  
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9.5 Em caso de atraso no pagamento, o Vendedor reserva-se o direito de accionar pedido e o Comprador aceita pagar juros sobre esses montantes numa base diária à taxa 
equivalente a 8% acima da taxa de juro oficial do Banco de Inglaterra então em vigor.  

9.6 O Vendedor reserva-se o direito a: (a) requerer pré-pagamento, (b) recusar o envio até ter recebido o pagamento na totalidade e/ou (c) recusar o fornecimento.  
9.7 O Vendedor terá direito a aumentar o preço para recuperar quaisquer custos adicionais decorrentes da variação ou atraso na entrega ocasionada por instruções do Comprador.  

10.  QUALIDADE  

10.1 O Vendedor deve envidar esforços razoáveis para assegurar (sujeito a outras disposições destes termos e condições) que, mediante a entrega dos Produtos, observará em todos 
os aspectos materialmente relevantes a sua especificação durante 6 meses a seguir à entrega.  

10.2 O Vendedor será apenas responsável por uma violação da Cláusula 10.1 se:  
(a) o Comprador notificar por escrito ao Vendedor o defeito (e especificamente, se for aparente que esse defeito se possa dever a danos durante o transporte, ao 
transportador) no prazo de 14 dias a contar do momento em que o Comprador detecta ou deveria ter detectado o defeito, essa notificação deve especificar com exactidão o 
defeito e a quantidade de Produtos afectados pelo defeito;  
(b) o Vendedor tiver oportunidade razoável após receber a notificação de examinar esses Produtos e, se por si solicitado, o Comprador devolverá esses Produtos ao 
estabelecimento do Vendedor por conta deste para respectiva inspecção;  
(c) o Comprador não faz mais uso desses Produtos após enviar a notificação;  
(d) o defeito surgiu porque o Comprador não seguiu as instruções orais ou escritas do Vendedor relativamente ao armazenamento, instalação, colocação ao serviço, 
utilização ou manutenção dos Produtos ou (se nenhuma delas existir) as boas práticas comerciais; e 
(e) o Comprador não alterou, reparou nem destruiu esses Produtos sem o consentimento por escrito do Vendedor.  

10.3 Sem prejuízo da Cláusula 10.2, se qualquer dos Produtos não estiver conforme as suas especificações em todos os aspectos materialmente relevantes, o Vendedor procederá, por 
sua opção, à reparação ou substituição dos Produtos (ou parte com defeito) ou reembolsa o valor dos Produtos ao preço pro rata do Contrato desde que, se o Vendedor assim o 
solicitar, o Comprador devolva, a expensas do Vendedor, os Produtos ou partes destes que apresentem defeito.  

10.4 Se o Vendedor observar a Cláusula 10.3, não terá mais responsabilidade por violação da Cláusula 10.1 relativamente a esses Produtos.  
10.5 Quaisquer Produtos substituídos pertencerão ao Vendedor e qualquer reparação ou substituição dos mesmos estará abrangida pela Cláusula 10.1 durante 6 meses a seguir à sua 

entrega.  

11.  PROPRIEDADE INTELECTUAL  
11.1 Caso o Comprador tenha fornecido quaisquer especificações e desenhos para os Produtos, os direitos de propriedade intelectual desses desenhos e especificações pertencerão ao 

Comprador.  
11.2 Não se considera que o fornecimento de Produtos pelo Vendedor dêem ao Comprador quaisquer direitos relativos aos direitos de propriedade intelectual detidos, utilizados ou 

usufruídos pelo Vendedor em relação aos Produtos.  

12.  LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE  
12.1 Nada nestes termos vai no sentido de excluir ou limitar a responsabilidade do Vendedor pela morte ou acidente pessoal decorrente da sua negligência ou por qualquer fraude.  
12.2 Sem prejuízo da Cláusula 12.1, em circunstância alguma o Vendedor terá qualquer responsabilidade (quer por relação contratual, extracontratual (incluindo negligência) ou outra) 

nos termos do Contrato por:  
(a) danos ou perdas indirectas, especiais ou consequenciais de qualquer natureza;  
(b) tempo de gestão desperdiçado ou perdido ou tempo de outros funcionários, perda de lucros, contratos ou negócios, perda de goodwill ou perda de poupanças previstas; 
ou  
(c) qualquer aumento dos custos ou despesas.  

12.3 Sem prejuízo da Cláusula 12.1, a responsabilidade máxima total do Vendedor (quer por relação contratual, extracontratual (incluindo negligência) ou outra) nos termos do Contrato, 
não excederá o preço total dos Produtos fornecidos ao Comprador nos termos do Contrato.  

12.4 Os termos expressos do Contrato são, em substituição de todas as garantias, condições, termos, declarações, compromissos e obrigações implícitos por lei, direito comum, 
costume, uso ou conduta comercial ou outra, todos eles excluídos na medida do permitido por lei.  

13.  RESOLUÇÃO/SUSPENSÃO  

13.1 Se o Comprador não efectuar pagamento ao Vendedor na data de vencimento nos termos do Contrato ou qualquer outro contrato entre o Comprador e o Vendedor, o Vendedor terá 
direito a suspender entregas adicionais ao Comprador sem responsabilidade para este.  

13.2 Qualquer das partes (o "primeiro outorgante") pode resolver o Contrato com efeitos imediatos sem dar notificação por escrito à outra (o "segundo outorgante"), sem criar qualquer 
obrigação de pagamento de compensação ou indemnização ao segundo outorgante e sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos ou vias de recurso que qualquer das partes 
possa ter, se o segundo outorgante:  

(a) violar materialmente qualquer destes termos que não seja capaz de remediar;  
(b) violar materialmente qualquer destes termos que seja capaz de remediar mas não remediou no prazo de 30 dias a contar da recepção de notificação escrita do primeiro 
outorgante, especificando a violação e solicitando remédio; ou  
(c) nomear um liquidatário, administrador judicial, administrador ou outro oficial equiparado para si ou qualquer parte das suas empresas ou activos, ou é iniciado qualquer 
procedimento ou são tomadas medidas com vista à dissolução do segundo outorgante (que não para fins de um programa genuíno de fusão ou reconstrução da massa 
falida), ou surjam circunstâncias atribuindo a tribunal de foro competente a decisão para esse efeito ou, se o segundo outorgante for sujeito a um despacho de 
administração judicial ou celebra acordo voluntário com os seus credores, cessar ou ameaçar cessar o exercício da actividade, for incapaz de pagar as suas dívidas ou for 
considerado nos termos do artigo 123.º da Lei de Insolvências de 1986 incapaz de honrar as suas dívidas ou se o titular de qualquer valor mobiliário sobre todos ou 
substancialmente todos os activos do segundo outorgante, toma qualquer medida para fazer valer esse valor mobiliário, ou se o segundo outorgante for submetido ou ficar 
sujeito a circunstância análoga, acto ou processo em qualquer jurisdição.  

14.  DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR  
14.1 Os Produtos, especialmente químicos, podem ser perigosos se não forem devidamente utilizados ou armazenados e tomadas as medidas de precaução apropriadas. O Comprador 

aceita em conformidade que tomará todas as medidas possíveis ou habituais para eliminar ou reduzir tal risco para a saúde e/ou segurança decorrente da utilização dos Produtos.  
14.2 O Comprador indemnizará o Vendedor de qualquer pedido, processo, custos, perdas, danos ou responsabilidade em resultado da sua incapacidade ou de qualquer outra pessoa no 

controlo dos Produtos, para tomar as medidas ou assegurar a conformidade dos deveres referidos na Cláusula 14.1 acima ou então em resultado de actos ou omissões do 
Comprador.  

15.  CESSÃO O Comprador não pode ceder ou então transferir qualquer dos seus direitos ou obrigações nos termos do Contrato ou qualquer parte dele sem o consentimento prévio por 

escrito do Vendedor. O Vendedor pode ceder o Contrato ou qualquer parte dele a qualquer pessoa, firma ou sociedade.  

16.  FORÇA MAIOR O Vendedor reserva-se o direito a adiar a data de entrega ou a cancelar o Contrato ou reduzir o volume de Produtos encomendados pelo Comprador (sem 
responsabilidade para o Comprador) se for impedido ou sofrer atraso no exercício da sua actividade devido a circunstâncias para além do seu controlo razoável. O Vendedor não 
será responsável perante o Comprador nos termos do Contrato, e não deverá violar este, na medida em que for impedido ou houver atraso no cumprimento das suas obrigações 
ou de exercer a sua actividade por actos, eventos, omissões ou acidentes para além do seu controlo razoável 

17. GERAL  

17.1 O Comprador cumprirá todos os requisitos regulamentares relevantes relativos aos Produtos, incluindo, sem limites, aqueles relativos a licenças, distribuição e armazenamento. 
Além disso, o Comprador compromete-se a manter os devidos registos actualizados e correctos para permitir a recolha imediata de quaisquer lotes de Produtos.  

17.2 Cada direito ou remédio do Vendedor nos termos do Contrato é-o sem prejuízo de qualquer outro direito ou remédio do Vendedor quer nos termos do Contrato ou não.  
17.3 O Contrato constitui o acordo integral entre as partes quanto ao seu objecto. Cada uma das partes confirma que não celebrou o Contrato com base em qualquer garantia, 

declaração, afirmação, acordo ou compromisso, excepto aqueles expressamente previstos no Contrato.  
17.4 Se uma das partes não cumpre ou atrasa a execução de uma obrigação da outra parte, ou não exerce ou atrasa o exercício de um direito nos termos do Contrato, o incumprimento 

ou atraso não afectará o seu direito em fazer cumprir essa obrigação nem constituirá renúncia desse direito. Qualquer renúncia de uma parte de qualquer disposição do Contrato 
não constituirá, salvo indicação expressa em contrário, uma renúncia dessa disposição em momento futuro.  

17.5 Nenhuma pessoa que não seja parte do Contrato tem qualquer direito a impedir a alteração ou cancelamento de uma disposição do Contrato ou sua resolução e nenhuma pessoa 
que não seja parte do Contrato pode fazer valer qualquer vantagem que lhe foi concedida ao abrigo do Contrato, salvo este preveja expressamente em contrário.  

17.6 O Contrato e quaisquer litígios ou pedidos dele decorrentes será regido e interpretado em conformidade com a lei inglesa. Os tribunais ingleses terão o foro competente e exclusivo 
para resolver qualquer litígio decorrente do Contrato, excepto que qualquer das partes pode instaurar processos para obter medidas provisórias (incluindo uma providência 
cautelar) em qualquer jurisdição.  

18. NOTIFICAÇÕES  

18.1 Qualquer notificação entre as partes nos termos do Contrato devem ser por escrito e entregues por mão própria, enviadas por correio azul previamente pago, enviadas por serviço 
de correio expresso previamente pago ou enviadas por transmissão de  fax:  

(a) (no caso de comunicações ao Vendedor) para a sua sede social ou morada alterada conforme notificada ao Comprador pelo Vendedor ao cuidado do Secretário da 
Sociedade; ou  
(b) (no caso de comunicações ao Comprador) para a sede social do destinatário (se for uma sociedade) ou (em qualquer outro caso) para qualquer morada do Comprador 
indicada em qualquer documento que integre o Contrato ou outra morada conforme notificada ao Vendedor pelo Comprador.  

18.2 Considera-se que as comunicações foram recebidas:  
(a) se enviadas por correio azul previamente pago 3 dias (excluindo Sábados, Domingos e feriados públicos) após o envio (excluindo o dia do envio);  
(b) se entregues por mão própria, no dia da entrega;  
(c) enviadas por serviço de correio expresso previamente pago, quando entregues se confirmação de entrega for recebida ou 2 dias após o depósito junto do serviço de 
correio expresso (excluindo o dia de depósito), consoante o que ocorrer primeiro; e    
(d) se enviadas por transmissão de fax, no momento da transmissão se for recebida confirmação da transmissão com êxito, excepto após as 16h00 em dias úteis, pelo que 
se considera recebida no dia útil seguinte.  


