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SERVIÇOS DE CONSULTORIA: TERMOS E CONDIÇÕES 
CONSULTING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 
 
Em caso de discrepância ou conflito entre as versões em inglês e não inglês, a versão em inglês prevalecerá. / In the event of a discrepancy 
or conflict between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
Estes Termos e Condições de Serviços de Consultoria (“Termos de 
Serviço”) regem os Serviços de consultoria realizados pela NSF para 
o Cliente.  Cada Proposta deve descrever os Serviços específicos. 
Os Termos Gerais, estes Termos de Serviço e a Proposta serão 
coletivamente referidos neste documento como o “Contrato”.  
Quaisquer variações dos Termos Gerais e dos Termos de Serviço 
serão identificadas na Proposta e se aplicarão apenas aos Serviços 
identificados. Se não estiver definido neste documento, os termos 
em maiúsculas nestes Termos de Serviço terão a mesma definição 
identificada nos Termos Gerais. 
 

These Consulting Services Terms and Conditions (“Service Terms”) 
govern consulting Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, 
these Service Terms and the Proposal shall collectively be referred 
to herein as the “Agreement.”  Any variations to the General Terms 
and Service Terms shall be identified on the Proposal and apply only 
to the identified Services. If not defined herein, the capitalized terms 
in these Service Terms shall have the same definition as identified in 
the General Terms.  

1. O prazo do Contrato continuará até a conclusão dos Serviços 
ou conforme indicado de outra forma na Proposta aplicável.  

1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 
Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal.  

2. Os Serviços e os Resultados não constituem certificação ou 
registro pela NSF.   

2. The Services and the Deliverables do not constitute certification 
or registration by NSF.   

3. O termo "Resultados" significa quaisquer resultados (incluindo 
os resultados de testes), pareceres, relatórios, resumos, 
conclusões ou outros resultados dos Serviços ou materiais, 
informações, dados, relatórios ou outro produto do trabalho que 
a NSF presta em conexão com os Serviços. Os Resultados 
refletem as conclusões da NSF no momento em que os 
Serviços são executados e com base nas informações 
fornecidas à NSF e estabelecidas por escrito as conclusões da 
NSF apenas com relação aos assuntos identificados. A NSF 
pode, de tempos em tempos, fornecer ao Cliente Resultados 
preliminares, que estão sujeitos a alterações. Salvo disposição 
em contrário da NSF por escrito, os Resultados são apenas 
para uso interno do Cliente. Se aplicável, uma data de 
expiração e condições relacionadas ao uso do Resultado 
podem ser estabelecidas pela NSF e fornecidas ao Cliente.  

3. The term “Deliverables” means any results (including test 
results), opinions, reports, summaries, conclusions or other 
outcomes of the Services, or materials, information, data, 
reports, or other work product which NSF provides in connection 
with the Services. The Deliverables reflect the findings of NSF 
at the time Services are performed and based on the information 
provided to NSF and set forth in writing the findings of NSF 
solely with respect to the matters identified therein. NSF may 
from time to time provide Client with preliminary Deliverables, 
which are subject to change. Unless provided otherwise by NSF 
in writing, the Deliverables are only for Client’s internal use. If 
applicable, a date of expiration and conditions relating to the use 
of the Deliverable may be established by NSF and provided to 
the Client.  

4. O Cliente não deve fazer ou permitir que qualquer um dos 
seguintes itens seja feito: (a) usar os Serviços ou os Resultados 
de maneira contrária às instruções da NSF; (b) alterar, redigir 
ou modificar quaisquer Resultados; (c) divulgar os Resultados 
em qualquer processo judicial ou ação judicial governamental 
sem o consentimento prévio por escrito da NSF, a menos que 
seja exigido pela lei aplicável; ou (d) declarar, sugerir ou 
insinuar qualquer afiliação à NSF, ou qualquer endosso ou 
aprovação de qualquer aspecto dos negócios, práticas, 
métodos, processos, bens ou serviços do Cliente pela NSF.  

4. The Client shall not do or permit to be done any of the following: 
(a) use the Services or Deliverables in a manner contrary to 
NSF’s instructions; (b) alter, redact or modify any Deliverables; 
(c) disclose the Deliverables in any litigation or government 
proceeding without NSF’s prior written consent unless required 
by applicable law; or (d) state, suggest or imply any affiliation 
with NSF, or any endorsement or approval of any aspect of the 
Client’s business, practices, methods, processes, goods or 
services by NSF.  

5. Caso os Serviços sejam para fins de compliance ou 
conformidade com os requisitos de terceiros, incluindo, entre 
outros, requisitos relacionados às BPF, requisitos da cadeia de 
suprimentos, franqueadores e varejistas, o Cliente autoriza a 
NSF a se comunicar e divulgar a esses terceiros as informações 
aplicáveis sobre os Serviços e os Resultados a serem 
entregues a esses terceiros. 

5. In the event the Services are for purposes of compliance with or 
conformity to a third party’s requirements, including but not 
limited to requirements related to GMP, supply chain 
requirements, franchisors, and retailors, Client authorizes NSF 
to communicate with and disclose to such third parties the 
applicable information concerning the Services and the 
applicable Deliverables to such third parties.  

6. Durante a vigência deste Contrato e por um período de 1 ano 
posterior, o Cliente não deverá, direta ou indiretamente, 
solicitar, contratar, envolver, engajar ou empregar, ou 
apresentar a outro terceiro para fazer o mesmo, quaisquer 

6. During the term of this Agreement and for a period of 1 year 
thereafter, Client shall not directly or indirectly solicit, hire, 
engage, contract or employ, or introduce to another third party 
to do the same, any current NSF employees or independent 
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funcionários atuais da NSF ou contratados independentes ou 
aqueles que foram funcionários da NSF ou contratados 
independentes nos últimos 12 meses anteriores ao término 
deste Contrato (coletivamente "Pessoal da NSF"). No caso de 
uma violação desta Seção, o Cliente deverá pagar à NSF um 
valor igual ao maior de duas vezes o valor (a) que a NSF pagou 
a tal Pessoal da NSF nos 12 meses anteriores ou (b) o Cliente 
ou terceiro concorda em pagar tal Pessoal da NSF nos 
próximos 12 meses. O Cliente concorda que esta é uma 
reparação razoável e justa pela violação desta Seção pelo 
Cliente. 

contractors or those who were an NSF employee or 
independent contractor within the last 12 months prior to the end 
of this Agreement (collectively “NSF Personnel”). In the event of 
a breach of this Section, Client shall pay NSF an amount equal 
to the greater of two times the amount (a) NSF paid such NSF 
Personnel in the prior 12 months or (b) Client or third party 
agrees to pay such NSF Personnel in the next 12 months. Client 
agrees this is a reasonable and fair remedy for Client’s breach 
of this Section.   

 
 


