
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1. Leia atentamente este Termo, pois eles regerão o relacionamento contratual entre o Cliente e a 
CEVA, a menos que, as Partes tenham assinado um contrato de prestação de serviços válidos 
e vigente, relacionado a este embarque. 

1.2. Iniciados os serviços, estes termos serão automaticamente aceitos pelo cliente como forma de 
contratação entre Cliente e CEVA e todo e qualquer Serviço está estritamente sujeito a estes 
Termos. Quaisquer termos e condições do Cliente são expressamente excluídos e não terão 
efeitos perante a Lei. 

2. DEFINIÇÕES 

Afiliado significa: 

(a) qualquer empresa com 50% ou mais das ações com direito a voto ou participações 
acionárias com direito a voto pertencentes direta ou indiretamente a uma parte; 

(b) qualquer empresa que detenha direta ou indiretamente 50% ou mais das ações com 
direito a voto ou participações acionárias com direito a voto de uma parte; 

(c) qualquer empresa que controle direta ou indiretamente ou sob controle de uma 
empresa, conforme estabelecido em (a) e (b); e 

(d) somente no caso da CEVA, qualquer empresa que tenha celebrado um contrato de 
representação ou agência (ou qualquer acordo semelhante) com qualquer membro 
do Grupo CEVA. 

Transportador Marítimo (NVOCC) significa Pyramid Lines Ltd. (negociando como Pyramid 
Lines), do Nível 54, Hopewell Center, 183 Queen's Road East, Hong Kong. 

CEVA significa a entidade operacional dentro do Grupo CEVA que fornece uma cotação ou 
executa qualquer embarque com base em uma cotação ou qualquer outra entidade 
operacional dentro do Grupo CEVA, a qual é formalizada e notificada ao Cliente por email. 

Grupo CEVA significa CEVA Logistics AG e suas afiliadas. 

Condições CEVA significa os termos e condições dos serviços da CEVA, cuja cópia pode 
ser fornecida ao Cliente mediante solicitação. A empresa deve incluir qualquer empresa, 
corporação ou outro órgão corporativo, onde e como quer que seja constituída ou 
estabelecida. 

Cliente significa qualquer pessoa para quem a CEVA concorda em fornecer ou prestar um 
Serviço, e inclui qualquer pessoa com quaisquer direitos ou obrigações sob um contrato de 
transporte celebrado com a CEVA a quem esses Termos se aplicam, incluindo (sem 
limitação) qualquer pessoa mencionada em qualquer Documento de Transporte como 
remetente ou consignatário. 



 
Indenizar deve incluir a defesa, indenização e isenção de responsabilidade. 

Convenções Internacionais significa, conforme aplicável, a Convenção Internacional para 
a Unificação de Certas Regras Relativas aos Conhecimento de Embarque (Regras de Haia); 
o Emendas ao Protocolo para Haia, de 23 de fevereiro de 1968 (Regras de Haia-Visby); a 
Lei de Transporte de Mercadorias por Mar dos Estados Unidos (COGSA); a Convenção para 
o Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (CMR) e as Regras Uniformes 
Relativas ao Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Trem (CIM), com a 
redação que lhe foi dada pela Convenção relativa ao Transporte Internacional de 
Mercadorias por Trem (CIM-COTIF) ou qualquer outra convenção obrigatória aplicável ao 
transporte internacional de mercadorias. 

Passivo significa toda e qualquer reivindicação, demanda, perda, dano, passivo, multa, 
multa, custo e despesa, incluindo (sem limitação) custos e despesas legais, de qualquer 
natureza e qualquer que seja a sua origem. 

Moeda Local definição de acordo com a cláusula 9.3. 

NRA significa um Acordo Confidencial de Taxa Negociada, regulamentado pela Comissão 
Marítima Federal relativa aos Embarques dos EUA. 

Serviços significa os serviços acordados entre o Cliente e a CEVA, incluindo (sem limitação) 
encaminhamento, manuseio, consolidação, transporte, armazenamento em trânsito, 
desembaraço aduaneiro, emissão de documentação e quaisquer serviços auxiliares. 

Embarque significa as mercadorias que a CEVA, e/ou seus Subcontratados e / ou agentes 
manuseiem fisicamente para a prestação dos Serviços. 

Subcontratado: qualquer prestador de serviços que a CEVA opte por subcontratar todo o 
serviço ou parte dos em seu próprio nome e em seu lugar. 

Condições significa: 

(a) estes termos e condições; e 

(b) as Condições CEVA; 

e, no caso de qualquer ambiguidade, inconsistência ou conflito entre as disposições de 
qualquer um dos documentos que compreendem as Condições, os documentos 
prevalecerão na ordem estabelecida acima. 

Moeda: de Negociação definição de acordo com a cláusula 9.3. 

Documento de Embarque significa o documento emitido pela CEVA como agente da 
Transportadora Marítima (NVOCC) para o Cliente, estabelecendo as condições do contrato 
de transporte de um embarque, incluindo (mas não se limitando a limitação) qualquer 
conhecimento de embarque ou conhecimento de transporte marítimo (BL). 



 
Embarque dos EUA significa qualquer embarque com origem, transbordo ou destino porto 
nos Estados Unidos da América. 

Transportador Marítimo (Armador) significa a transportadora escolhida pela CEVA ou pela 
Transportadora para a execução de parte dos Serviços. 

Resíduos tem seu significado geral e também significa “lixo ou sobras”, conforme definido 
na lei aplicável (conforme o caso). 

3. CONTRATO, PARTES E CAPACIDADE JURÍDICA 

3.1 Oferta e Aceitação 

(a) As cotações obtidas da CEVA são o resultado de cálculos ad-hoc com base nas 
informações fornecidas pelo Cliente. Todos os preços incluídos em uma cotação referem-se 
apenas aos Serviços específicos solicitados pelo Cliente e são válidos pelo período 
estabelecido na cláusula 4.9 abaixo. 

(b) Informações sobre preços e embarques incluídos em uma cotação obtida da CEVA: 

(i) apenas para embarques dos EUA, constitui uma oferta vinculativa da CEVA ao Cliente 
para realizar uma NRA; ou 

(ii) para os outros embarques, não constitui uma oferta vinculativa da CEVA, desde que, em 
cada caso, a CEVA não faça representações a qualquer momento sobre a disponibilidade 
de quaisquer Serviços ou rotas ou o uso de qualquer Subcontratado (s), agente (s) ou 
qualquer outro terceiro. 

(c) As informações fornecidas pelo Cliente não terão efeito juridicamente vinculativo, a 
menos e até que o Cliente confirme que aceita a cotação referente a esse embarque por e-
mail, e essa confirmação constituirá: 

(i) apenas para embarques dos EUA, aceitação pelo cliente da oferta referida na cláusula 
3.1 (b) (i) acima; e 

(ii) para todas as outras Embarques, uma oferta vinculativa do Cliente à CEVA, e, em cada 
caso, confirma a aceitação do Cliente destes Termos e os preços incluídos na cotação da 
Embarque relevante. 

(d) A CEVA enviará um e-mail ao Cliente: 

(i) apenas para embarques dos EUA, confirmando o contrato legalmente vinculativo e a NRA 
entre o Cliente e a CEVA; e 

(ii) para todos os outros Envios, aceitando ou rejeitando a oferta do Cliente, e qualquer 
aceitação pela CEVA deverá formar um contrato juridicamente vinculativo entre o Cliente e 
a CEVA. 



 
(e) Na ausência de aceitação por e-mail por escrito, um contrato vinculativo legal entre o 
Cliente e a CEVA deverá existir se a CEVA iniciar a execução dos Serviços. 

(f) O Cliente e a CEVA reconhecem e concordam que a comunicação eletrônica é um meio 
adequado e legal para a celebração de contratos e concordam em não contestar a validade 
de qualquer contrato com base em que: 

(i) foi concluído por comunicação eletrônica; 

(ii) os registros originais estão em formato eletrônico; ou 

(iii) não há assinatura formal em tais contratos. 

3.2 Partes contratantes 

O contrato está sendo celebrado entre o Cliente e a CEVA e, sujeito à cláusula 3.3, a CEVA 
é o único responsável perante o Cliente em relação à prestação dos Serviços de acordo com 
estes Termos (para evitar dúvidas, os membros do Grupo CEVA não pode ser 
responsabilizada solidariamente). 

3.3 Capacidade jurídica 

(a) Todos os serviços são fornecidos pela CEVA como agente, exceto nas seguintes 
circunstâncias: 

(i) na medida em que a CEVA concorde expressamente por escrito em atuar como principal; 

(ii) quando a CEVA executar ou subcontratar a execução de qualquer um dos Serviços em 
si e o embarque estiver sob custódia ou controle real da CEVA ou de seus Subcontratados; 
e 

(iii) quando a CEVA for considerada por um tribunal de jurisdição competente como principal. 

(b) Sem prejuízo da generalidade da cláusula 3.3 (a), o Cliente reconhece e concorda que: 

(i) a cobrança pela CEVA de um preço fixo pelos Serviços não deve, por si só, determinar 
ou evidenciar que a CEVA está agindo como agente ou principal em relação a esses 
Serviços; 

(ii) A CEVA atua como agente da Transportadora somente quando ela adquire um 
Documento de Transporte entre o Cliente e a Transportadora, e cada caso: 

(A) são aplicáveis os termos do transportador estabelecidos no documento de transporte 
(disponíveis aqui here); e 

(B) o Cliente não fará nenhuma reclamação contra a CEVA como agente da Transportadora 
por quaisquer reclamações decorrentes dessa parte dos Serviços; 
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 (iii) quando a CEVA atua como agente, ela tem a autoridade expressa do Cliente para 
celebrar contratos com terceiros em nome do Cliente, se tais contratos estão sujeitos às 
condições de negociação de terceiros ou de outra forma e, em cada caso: 

(A) A CEVA atua apenas como agente em nome do Cliente na garantia de tais contratos, de 
modo que a relação contratual direta seja entre o Cliente e essas trinta partes; e 

 

 

 

 

 

(B) A CEVA não se responsabiliza pelos atos e omissões de tais terceiros; e 

(iv) A CEVA atua em nome ou representando o Cliente, e nunca como principal, ao lidar com 
qualquer autoridade relevante em nome do Cliente, incluindo (sem limitação) em relação ao 
desembaraço aduaneiro, pagamento de impostos, obtenção de licenças, certificados de 
origem, certificados de inspeção e gerenciamento de documentação. 

4. TERMOS COMERCIAIS 

4.1 As taxas cotadas obtidas da CEVA aplicam-se apenas a: 

(a) para cargas lotação de contêineres (FCL), contêineres padrão e carga seca, com um 
valor total não superior a US$ 1.000.000 por documento de transporte; e 

(b) para cargas fracionadas de contêineres (LCL), carga geral empilhável, com um valor total 
não superior a US$ 150.000 por Documento de Transporte. 

4.2 O Cliente garante e declara que o embarque não: 

(a) compreendem mercadorias perigosas ou perigosas, mercadorias perecíveis ou com 
controle de temperatura, produtos militares ou de defesa, animais vivos, resíduos, pneus, 
carga de grandes dimensões, comprimento excessivo, fora de bitola ou qualquer outra carga 
especial, incluindo (sem limitação) dinheiro, jóias, antiguidades, produtos de arte ou arte, 
pinturas e veículos; 

(b) exige requisitos especiais de segurança; ou 

(c) envolve transporte com origem ou destino ou através de países sujeitos a requisitos de 
controle comercial e embargo das Nações Unidas, União Europeia, Estados Unidos da 
América ou Reino Unido, a menos que expressamente incluído na cotação e expressamente 
aceito pela CEVA por escrito. 



 
4.3 As taxas cotadas obtidas da CEVA para embarques de LCL são baseadas em: 

(a) informações fornecidas pelo Cliente, incluindo (sem limitação) qualquer estimativa do 
peso real ou dimensional, desde que a CEVA tenha o direito de faturar ao Cliente o peso 
real ou dimensional da Embarque recebida pela CEVA, seus Subcontratados) e / ou agente 
(s), o que for maior; e 

b) para o transporte ocorrido antes e após carregamento no Navio e remoção não 
alfandegada. 

4.4 As taxas cotadas obtidas da CEVA não incluem: 

(a) encargos especiais impostos a qualquer momento a CEVA, pelo Armador, por qualquer 
Transportadora Operadora de Navio ou por terceiros, incluindo (sem limitação) prêmios de 
seguro, taxas de correio, encargos de inspeção na origem e destino, encargos de transporte 
especial, segurança adicional procedimentos e tarifas de demurrage e detenção, e esses 
encargos serão cobrados pela CEVA adicionalmente; ou 

(b) qualquer taxa imposta a qualquer momento por qualquer agência governamental ou outra 
autoridade relevante, incluindo (sem limitação) impostos, taxas, taxas de desembaraço 
aduaneiro e taxas impostas pelo governo, e essas taxas serão repassadas integralmente ao 
Cliente. 

4.5 Não obstante a cláusula 4.4 (b), qualquer taxa de desembaraço aduaneiro incluída em uma 
cotação é baseada em no máximo três códigos HS, e quaisquer códigos HS adicionais 
devem ser cobrados de acordo com as tarifas aplicáveis da CEVA. 

4.6 Todas as cotações estão sujeitas à disponibilidade do equipamento e à capacidade do 
armador que opera o navio, e todas as embarques estão sujeitas à aprovação do(s) 
transportador(es) relevante(s) da embarcação. A escolha do(s) Armador (es) é inteiramente 
da CEVA ou a critério da Transportadora. 

4.7 Qualquer trânsito e prazos apresentados na cotação são apenas indicativos, não 
vinculativos e sem garantia. O trânsito real e os prazos de entrega estão sujeitos a vários 
fatores e podem variar daqueles estabelecidos na cotação. 

4.8 A CEVA não tem nenhuma obrigação de devolver qualquer material de embalagem ou 
resíduo. Se a CEVA recuperar esse material, todas as regras e regulamentos locais 
relevantes serão aplicáveis e quaisquer taxas e despesas incorridas serão cobradas 
separadamente ao Cliente. 

4.9 As tarifas cotadas pela CEVA expiram 30 dias a partir do momento da cotação e, em caso 
de aceitação de acordo com a cláusula 3.1 (c) (i) ou 3.1 (d) (ii) (conforme o caso), a embarque 
relevante deve ser reservado antes do vencimento deste período de 30 dias. Sem prejuízo 
de quaisquer outros direitos que a CEVA tenha sob estes Termos ou sob a lei aplicável, a 
CEVA se reserva o direito de fazer as correções necessárias no caso de qualquer alteração 
nas informações de embarque fornecidas. 



 
5. SERVIÇOS 

5.1 A CEVA deve executar os Serviços com habilidade e cuidado razoáveis e de acordo com as 
instruções do Cliente, conforme acordado. Se as instruções, documentação ou informações 
necessárias do Cliente forem imprecisas, incompletas, incorretas ou não estão de acordo 
com o contrato, a CEVA poderá, por conta e risco do Cliente, agir conforme razoavelmente 
julgar adequado e o Cliente deverá indenizar a CEVA de quaisquer responsabilidades 
decorrentes e/ou relacionadas. 

5.2 A CEVA se reserva o direito de recusar qualquer embarque ou de fornecer qualquer um dos 
Serviços a qualquer momento, a seu critério absoluto e não aceita nenhuma 
responsabilidade em nenhum desses casos. 

5.3 Se, a qualquer momento, a prestação dos Serviços pela CEVA for afetada por qualquer 
obstáculo, risco, perigo, atraso, dificuldade ou desvantagem de qualquer tipo e de qualquer 
forma que surja (seja antes ou não da iniciação dos Serviços e antes ou depois da conclusão 
dos Serviços), a CEVA não terá nenhuma obrigação de concluir o contrato e poderá, a seu 
critério, e sem aviso e responsabilidade perante o Cliente, eleger qualquer um ou mais dos 
seguintes itens: 

(a) operar o embarque por uma rota ou outro meio alternativo; ou 

(b) abandonar os Serviços e, sempre que possível, colocar os produtos do embarque ou 
qualquer parte dela à disposição do Cliente, em qualquer lugar que a CEVA considere 
seguro e conveniente, após o que a responsabilidade da Transportadora em relação a esse 
embarque cessará, e a CEVA terá o direito de receber ou manter a remuneração integral 
acordada pelos Serviços e qualquer compensação adicional por custos ou despesas extras 
incorridos pela CEVA ou resultantes das circunstâncias (ou de qualquer uma) mencionada 
acima. 

6. COMPROMISSO DO CLIENTE 

6.1 São condições do contrato, bem como, o Cliente declara, garante e compromete-se, que: 

(a) é o proprietário dos produtos do embarque ou está autorizado pelo proprietário a aceitar 
estes Termos em nome do proprietário; 

(b) os produtos do embarque devem ser apresentados à CEVA, seu (s) subcontratado (s) ou 
agente (s) de forma segura e adequadamente embalada, preparada, marcada, numerada e 
endereçada, e é e permanecerá adequada para manuseio, encaminhamento, 
armazenamento ou transporte, e não causar ferimentos, danos, contaminação ou 
deterioração de qualquer pessoa, instalações, equipamentos ou qualquer outro item; 

(c) deve cumprir todas as leis, regulamentos, regras, requisitos, instruções, recomendações, 
diretrizes de alfândega, porto, importação, exportação e outras autoridades aplicáveis; 



 
(d) antes que a CEVA assuma qualquer responsabilidade por ou por referência ao 
embarque, o Cliente informará a CEVA por escrito sobre quaisquer assuntos relevantes, 
incluindo quaisquer precauções especiais necessárias à natureza, peso ou condição das 
mercadorias do embarque e quaisquer deveres estatutários ou outros específicos ao 
embarque com a qual a CEVA ou outros possam precisar cumprir; 

(e) a mercadoria do embarque não deve: 

(i) causar poluição do meio ambiente ou danos à saúde humana se vazarem de suas 
embalagens; 

(ii) ser considerado ilegal de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis ou expor a CEVA 
a sanções impostas por qualquer país, organização internacional ou outra autoridade 
relevante; ou 

(iii) exceto na medida em que previamente notificado por escrito e aceito pela CEVA por 
escrito, exigir qualquer consentimento ou licença oficial para manuseio, posse, lidar ou 
transportar; 

(f) cumprir todos os regulamentos razoáveis da CEVA relativos ao manuseio, 
encaminhamento, armazenamento ou transporte do embarque (e questões acessórias) que 
sejam notificados por escrito periodicamente; 

(g) as informações fornecidas pelo Cliente ou em seu nome devem ser precisas, corretas e 
completas; e 

(h) não celebrar o contrato com base em qualquer representação, garantia ou outro 
compromisso que não esteja totalmente refletido nestes Termos, e todas as condições, 
garantias e outros termos implícitos no estatuto ou na lei aplicável são excluídos na medida 
máxima permitida pela lei aplicável. 

6.2 O Cliente indenizará a CEVA por quaisquer responsabilidades que sofra como resultado de 
qualquer violação dos compromissos do Cliente nos termos desta cláusula 6. No caso de a 
CEVA suspeitar de uma violação pelo Cliente da cláusula 6.1, sem prejuízo de outros direitos 
que a CEVA detenha destes Termos ou de acordo com a lei aplicável, a CEVA poderá 
exercer qualquer de seus direitos sob a cláusula 5.2 ou 5.3. 

7. RESPONSABILIDADE COMO PRINCIPAL 

7.1 No caso de perda ou dano a uma mercadoria de um embarque ou atraso na execução dos 
Serviços e onde a CEVA atua como principal de acordo com a cláusula 3.3, a 
responsabilidade da CEVA será determinada e limitada de acordo com o restante desta 
cláusula 7, a menos que uma Convenção Internacional ou lei nacional se aplica 
obrigatoriamente a parte dos Serviços e não pode ser renunciada ou modificada ("Legislação 
Compulsória"); nesse caso, a responsabilidade da CEVA em relação a essa parte dos 
Serviços será determinada e limitada de acordo com o disposições dessa legislação 
obrigatória. 



 
7.2 Em relação a: 

(a) reclamações por perda ou dano a uma Embarque ou a outras propriedades do Cliente, a 
responsabilidade da CEVA de qualquer maneira que surja não deve exceder o menor valor 
entre: 

(i) o valor do embarque relevante; 

(ii) no caso de dano, o custo razoável do reparo; e 

(iii) 2 SDRs por kg do embarque relevante; ou 

(b) reclamações por atraso ou transporte de um embarque para o destino errado (não 
obstante a cláusula 4.7 acima), a responsabilidade da CEVA não deve exceder o valor total 
dos serviços pagos a CEVA com relação a essa Embarque; ou 

(c) quaisquer outras reivindicações decorrentes de ou relacionadas a um embarque ou aos 
Serviços, a responsabilidade da CEVA de qualquer maneira resultante não deve exceder o 
valor total dos serviços pagos a CEVA com relação a essa Embarque, e, para os fins desta 
cláusula 7.2, o valor de um embarque deve ser calculado como referência ao valor de custo 
da mercadoria embarcada mais frete e seguro (se pago), caso não haja valor de custo para 
a mercadoria do embarque, o valor será calculado com referência ao valor de mercadorias 
do mesmo tipo ou qualidade e qualidade no local e horário em que o embarque foi recebida 
pela CEVA, seu Subcontratado ou agente ou o embarque foi entregue ou deveria ter sido 
entregue, considerando-se sempre o valor é mais baixo; e o valor de outras mercadorias 
similares do Cliente, se alugadas, seu valor de locação e se pertencentes, seu valor de 
mercado no local e hora em que a perda ou dano ocorreu. 

7.3 A CEVA não se responsabiliza por: 

(a) perda ou dano resultante de: 

(i) o ato ou omissão do Cliente ou proprietário da mercadoria ou qualquer pessoa agindo em 
seu nome; 

(ii) cumprimento de quaisquer instruções dadas à CEVA; 

(iii) qualquer embarque excluído da prestação de Serviços sob as cláusulas 4.2, 6.1 (e) ou 
de outra forma sob estes Termos; 

(iv) insuficiência da embalagem, rotulagem ou marca de uma mercadoria (exceto quando 
esse serviço tiver sido prestado pela CEVA); 

(v) manuseio, carregamento, estiva ou descarga de uma mercadoria pelo Cliente ou 
proprietário deste ou qualquer pessoa agindo em seu nome; 

(vi) desperdício a granel ou em peso ou qualquer outra perda ou dano decorrente de defeito 
inerente, qualidade ou vício do produto; 



 
(vii) defeitos latentes não detectáveis por due diligence; 

(viii) restrições de quarentena; 

(ix) qualquer ferrugem, oxidação, arranhões, amassados ou descoloração no caso de itens 
usados, não embalados ou desprotegidos; 

(x) perda ou destruição não autorizada, alteração, divulgação, acesso ou controle de 
sistemas de tecnologia da informação, sistemas operacionais de tecnologia, redes, 
aplicativos ou dispositivos com acesso à Internet e os dados contidos nesses sistemas; 

(xi) tumultos, comoção civil, greves, bloqueios, interrupção ou restrição do trabalho por 
qualquer causa; 

(xii) ato de guerra ou terrorismo; 

(xiii) incêndio, inundação ou tempestade; ou 

(xiv) qualquer outra causa que a CEVA não possa evitar, e as consequências fogem de seu 
controle, pelo exercício de diligência razoável; ou 

(b) quaisquer danos indiretos, tais como: lucros cessantes, perda de vendas, perda de 
negócios, perda de contratos, perda de economia antecipada, perda de ágio, dano moral ou 
reputação (seja direta ou indireta), multas acordadas com terceiros, e ou qualquer ou perda 
indireta não relacionada com os produtos do embarque. 

7.4 A CEVA será exonerada de toda responsabilidade, a menos que: 

(a) o aviso de qualquer reclamação seja recebido por escrito pela CEVA dentro de quatorze 
(14) dias após: 

(i) por perda ou dano a um produto, contados da data de entrega da Embarque; 

(ii) por atraso ou transporte de um embarque para o destino errado, contados da data 
planejada de entrega (se a CEVA avisou o Cliente dessa data), 

(iii) em qualquer outro caso, contados da data do evento que deu origem à reivindicação, 
exceto quando o Cliente comprovadamente demonstrar que não pôde cumpriu esse prazo 
e que a reivindicação foi feita assim que razoavelmente possível para o Cliente; e 

(b) uma reclamação seja apresentada na jurisdição apropriada, de acordo com a cláusula 
16, e a CEVA receba uma notificação por escrito da mesma em até nove meses contados 
das datas especificadas na cláusula (a) acima, e caso qualquer reclamação que não cumpra 
as disposições desta cláusula 7.4 será considerada nula por renúncia do direito pelo Cliente. 

7.5 As defesas, exclusões e limites de responsabilidade previstos por estes Termos aplicar-se-
ão a qualquer ação, seja ela baseada em contrato, ato ilícito, fiança, violação de garantia 
expressa ou implícita, negligência, conduta dolosa ou outra. 



 
7.6 Nada nestes Termos excluirá ou limitará a responsabilidade da CEVA por morte ou danos 

pessoais causados por negligência grave, deturpação fraudulenta ou qualquer outro ato ou 
omissão cuja responsabilidade não possa ser legalmente excluída ou limitada. 

7.7 Salvo o disposto nestes Termos, a CEVA não se responsabiliza por perdas ou danos 
causados por atraso dos embarques, salvo se causado por dolo. 

7.8 Na medida em que não seja de outra forma regulado nestes Termos, a CEVA não será 
responsável pelos atos ou omissões de terceiros, incluindo, mas não se limitando ao 
Armador ou qualquer Transportadora Operadora de Navio, a menos que a CEVA tenha 
deixado de exercer diligência esperada na seleção de terceiros. 

8. SEGURO 

A menos que seja instruído por escrito e reembolsado pelo Cliente, a CEVA não será 
responsável pelo seguro do embarque e o Cliente se autossegura ou tomará as providências 
para cobrir o embarque contra todos os riscos seguráveis, considerando o seu valor total 
segurável (incluindo todos os direitos e impostos), ficando obrigado a manter a CEVA indene 
de qualquer ação de sub-rogação de sua seguradora. 

9. PAGAMENTO E GARANTIA 

9.1 O Cliente concorda em pagar os encargos relevantes, que incluirão o preço de acordo com 
a cotação escolhida pelo Cliente, além de quaisquer encargos ou taxas adicionais que 
possam surgir ou ter sido incorridos pela CEVA, incluindo, sem limitação, taxas e impostos 
aduaneiros. 

9.2 Os preços para os serviços da CEVA deverão ser acrescidos dos impostos aplicáveis. 

9.3 Os preços oferecidos pela CEVA serão cobrados na moeda local (moeda local), a menos 
que a prática local preveja cotação em USD, EUR ou qualquer outra moeda diferente da 
moeda local (moeda de negociação). Qualquer moeda de negociação pode ser trocada em 
moeda local no dia do faturamento pela CEVA e, para fins de determinação do equivalente 
na moeda de negociação de qualquer moeda local, a taxa de câmbio deve ser a taxa na qual 
essa moeda de negociação pode ser trocada na moeda local conforme estabelecido em 
aprox. 11:00 (horário de Londres) nesse dia no OANDA.com para essa moeda de 
negociação. 

9.4 Salvo disposição em contrário nas leis e regulamentos aplicáveis, os encargos deverão ser 
pagos sem dedução, compensação ou reconvenção de qualquer espécie antes da prestação 
de qualquer Serviço. No caso de a CEVA iniciar a prestação de qualquer um dos serviços 
sem qualquer forma de pagamento antecipado, a CEVA se reserva o direito de reter a 
liberação da mercadoria até o efetivo pagamento. 

9.5 As faturas de cobranças governamentais, como despesas com impostos e taxas, são 
devidas imediatamente após a apresentação da documentação apropriada pela CEVA e 
estão sujeitas a reembolso de despesas. Caso não haja disposição e distinta entre as partes, 



 
todos pagamentos de serviços que por ventura não tenham sido antecipados, deverão ser 
pagos sete (7) dias após a data do faturamento pela CEVA. 

9.6 Em caso de atraso no pagamento, dar-se-á a mora automática e, consequentemente, serão 
devidos, juros de mora mais correção monetária, de acordo com a taxa de juros vigente no 
banco central do país onde a CEVA tem seu principal local de negócios. 

9.7 A CEVA terá, na medida do permitido pela lei aplicável, poderá reter as mercadorias do 
embarque como garantia, por qualquer quantia devida a qualquer momento à CEVA pelo 
Cliente, incluindo, sem limitação, as taxas de armazenamento e os custos de recuperação, 
e a CEVA pode executar tal garantia de qualquer maneira razoável, incluindo a venda das 
mercadorias, nos termos da legislação local. 

10. ALTERAÇÕES 

A CEVA se reserva o direito de alterar estes Termos ou quaisquer outros termos, políticas 
ou condições da CEVA sem aviso prévio. Um contrato específico entre o Cliente e a CEVA 
estará sempre sujeito à estes termos, políticas e condições em vigor no momento em que o 
Cliente fizer sua oferta, a menos que sejam feitas alterações de acordo com os requisitos 
obrigatórios impostos por lei ou autoridade governamental (na qual caso as alterações se 
apliquem a partir do momento estipulado por lei ou autoridade governamental). 

11. INCOTERMS® 

Os Incoterms® foram criados pela Câmara de Comércio Internacional (ICC) em Paris e são 
uma marca registrada da ICC. Os Incoterms® podem ser acordados entre o vendedor e o 
comprador de mercadorias como parte de seu contrato de venda de mercadorias para definir 
os termos de remessa e entrega, bem como a transferência de risco entre essas duas partes. 
No entanto, os Incoterms® não se tornam parte do contrato entre o Cliente e a CEVA para 
a prestação de quaisquer Serviços, pois este contrato compreende elementos de 
agenciamento e / ou transporte, e não a venda de mercadorias. O Cliente que notifica a 
CEVA da cláusula Incoterms® acordada apenas fornece à CEVA uma instrução relacionada 
à divisão (se houver) das cobranças entre o vendedor e o comprador relevante. 
Independentemente da cláusula Incoterms®, o Cliente é e permanece responsável perante 
a CEVA por todas as taxas e será responsabilizado caso alguma taxa não possa ser cobrada 
de terceiros de acordo com a cláusula Incoterms® indicada. 

12. CONFIDENCIALIDADE 

O conteúdo do contrato relevante e qualquer informação sobre os negócios da CEVA é 
sensível, confidencial e não será divulgado pelo Cliente a terceiros sem o consentimento 
expresso por escrito da CEVA, a menos que a informação esteja manifestamente em 
domínio público no momento da divulgação. ou tal divulgação seja exigida por processo legal 
válido ou por lei ou pelas regras de qualquer autoridade de listagem ou bolsa de valores; 
nesse caso, o Cliente deverá notificar a CEVA imediatamente por escrito. O Cliente garantirá 
e será responsável por garantir que seus diretores, funcionários, agentes, consultores e 
subcontratados não divulguem nenhuma informação confidencial. A obrigação desta 



 
cláusula deve permanecer válida por um período de três (3) anos, contados da terminação 
do contrato relacionado. 

13. ISENÇÃO 

Nenhuma omissão em exercer ou atrasa ao exercício, por parte de qualquer parte, de 
qualquer direito, poder ou recurso previsto na lei aplicável ou sob estes Termos constituirá 
uma renúncia ou impedirá ou prejudicará qualquer exercício adicional de tal direito, poder 
ou recurso ou qualquer outro direito, poder ou remédio. 

14. SEVERABILIDADE 

Se qualquer parte destes Termos ou quaisquer outros termos, políticas e condições da 
CEVA forem considerados inválidos, nulos ou inexequíveis por qualquer motivo, essa parte 
será considerada separável e não afetará a validade e aplicabilidade das partes restantes. 

15. LEI OBRIGATÓRIA 

15.1 Estes Termos somente entrarão em vigor na medida em que não sejam contrários às 
disposições obrigatórias de qualquer Legislação Obrigatória, aplicável em cada caso ao 
embarque ou aos Serviços e, quando qualquer Legislação Obrigatória se aplicar a qualquer 
parte dos Serviços, estes Termos, em relação a essa parte dos Serviços, será lido como 
sujeito a essa Legislação Compulsória. 

15.2 Nada nestes Termos deverá ser interpretado como uma renúncia pela CEVA a qualquer de 
seus direitos ou imunidades, ou como um aumento de qualquer de suas responsabilidades 
ou responsabilidades, de acordo com qualquer Legislação Compulsória e se alguma parte 
destes Termos for inconsistente com essa Legislação Compulsória, essa parte será 
substituída nessa medida e nunca mais. 

16. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Estes Termos e qualquer disputa ou reivindicação (incluindo disputas ou reivindicações não 
contratuais) decorrentes de ou em conexão com este contrato ou com qualquer contrato decorrente 
deste e/ou seu objeto, incluindo mas não limitando-se a qualquer Embarque ou Serviço, devem ser  
interpretados e julgados de acordo com a legislação inglesa, e os Tribunais Superiores da Inglaterra 
terão jurisdição exclusiva sobre tal disputa ou reivindicação, por outro lado a CEVA terá o direito, de 
acordo com seu critério, iniciar procedimentos e/ou ações judiciais em qualquer jurisdição, incluindo 
mas não limitando-se ao local determinado pelo documento de embarque (BL) do Armador ou do 
NVOCC e esses as reivindicações também serão regidos e interpretados de acordo com a lei nele 
determinada ou, na ausência de tal lei determinação expressa pela Lei Inglesa. 


	1. INTRODUÇÃO
	1.1. Leia atentamente este Termo, pois eles regerão o relacionamento contratual entre o Cliente e a CEVA, a menos que, as Partes tenham assinado um contrato de prestação de serviços válidos e vigente, relacionado a este embarque.
	1.2. Iniciados os serviços, estes termos serão automaticamente aceitos pelo cliente como forma de contratação entre Cliente e CEVA e todo e qualquer Serviço está estritamente sujeito a estes Termos. Quaisquer termos e condições do Cliente são expressa...

	2. DEFINIÇÕES
	(a) qualquer empresa com 50% ou mais das ações com direito a voto ou participações acionárias com direito a voto pertencentes direta ou indiretamente a uma parte;
	(b) qualquer empresa que detenha direta ou indiretamente 50% ou mais das ações com direito a voto ou participações acionárias com direito a voto de uma parte;
	(c) qualquer empresa que controle direta ou indiretamente ou sob controle de uma empresa, conforme estabelecido em (a) e (b); e
	(d) somente no caso da CEVA, qualquer empresa que tenha celebrado um contrato de representação ou agência (ou qualquer acordo semelhante) com qualquer membro do Grupo CEVA.
	Transportador Marítimo (NVOCC) significa Pyramid Lines Ltd. (negociando como Pyramid Lines), do Nível 54, Hopewell Center, 183 Queen's Road East, Hong Kong.
	CEVA significa a entidade operacional dentro do Grupo CEVA que fornece uma cotação ou executa qualquer embarque com base em uma cotação ou qualquer outra entidade operacional dentro do Grupo CEVA, a qual é formalizada e notificada ao Cliente por email.
	Grupo CEVA significa CEVA Logistics AG e suas afiliadas.
	Condições CEVA significa os termos e condições dos serviços da CEVA, cuja cópia pode ser fornecida ao Cliente mediante solicitação. A empresa deve incluir qualquer empresa, corporação ou outro órgão corporativo, onde e como quer que seja constituída o...
	Cliente significa qualquer pessoa para quem a CEVA concorda em fornecer ou prestar um Serviço, e inclui qualquer pessoa com quaisquer direitos ou obrigações sob um contrato de transporte celebrado com a CEVA a quem esses Termos se aplicam, incluindo (...
	Indenizar deve incluir a defesa, indenização e isenção de responsabilidade.
	Convenções Internacionais significa, conforme aplicável, a Convenção Internacional para a Unificação de Certas Regras Relativas aos Conhecimento de Embarque (Regras de Haia); o Emendas ao Protocolo para Haia, de 23 de fevereiro de 1968 (Regras de Haia...
	Passivo significa toda e qualquer reivindicação, demanda, perda, dano, passivo, multa, multa, custo e despesa, incluindo (sem limitação) custos e despesas legais, de qualquer natureza e qualquer que seja a sua origem.
	Moeda Local definição de acordo com a cláusula 9.3.
	NRA significa um Acordo Confidencial de Taxa Negociada, regulamentado pela Comissão Marítima Federal relativa aos Embarques dos EUA.
	Serviços significa os serviços acordados entre o Cliente e a CEVA, incluindo (sem limitação) encaminhamento, manuseio, consolidação, transporte, armazenamento em trânsito, desembaraço aduaneiro, emissão de documentação e quaisquer serviços auxiliares.
	Embarque significa as mercadorias que a CEVA, e/ou seus Subcontratados e / ou agentes manuseiem fisicamente para a prestação dos Serviços.
	Subcontratado: qualquer prestador de serviços que a CEVA opte por subcontratar todo o serviço ou parte dos em seu próprio nome e em seu lugar.
	Condições significa:
	(a) estes termos e condições; e

	(b) as Condições CEVA;
	e, no caso de qualquer ambiguidade, inconsistência ou conflito entre as disposições de qualquer um dos documentos que compreendem as Condições, os documentos prevalecerão na ordem estabelecida acima.
	Moeda: de Negociação definição de acordo com a cláusula 9.3.
	Documento de Embarque significa o documento emitido pela CEVA como agente da Transportadora Marítima (NVOCC) para o Cliente, estabelecendo as condições do contrato de transporte de um embarque, incluindo (mas não se limitando a limitação) qualquer con...
	Embarque dos EUA significa qualquer embarque com origem, transbordo ou destino porto nos Estados Unidos da América.
	Transportador Marítimo (Armador) significa a transportadora escolhida pela CEVA ou pela Transportadora para a execução de parte dos Serviços.
	Resíduos tem seu significado geral e também significa “lixo ou sobras”, conforme definido na lei aplicável (conforme o caso).

	3. CONTRATO, PARTES E CAPACIDADE JURÍDICA
	3.1 Oferta e Aceitação
	(a) As cotações obtidas da CEVA são o resultado de cálculos ad-hoc com base nas informações fornecidas pelo Cliente. Todos os preços incluídos em uma cotação referem-se apenas aos Serviços específicos solicitados pelo Cliente e são válidos pelo períod...
	(b) Informações sobre preços e embarques incluídos em uma cotação obtida da CEVA:
	(i) apenas para embarques dos EUA, constitui uma oferta vinculativa da CEVA ao Cliente para realizar uma NRA; ou
	(ii) para os outros embarques, não constitui uma oferta vinculativa da CEVA, desde que, em cada caso, a CEVA não faça representações a qualquer momento sobre a disponibilidade de quaisquer Serviços ou rotas ou o uso de qualquer Subcontratado (s), agen...
	(c) As informações fornecidas pelo Cliente não terão efeito juridicamente vinculativo, a menos e até que o Cliente confirme que aceita a cotação referente a esse embarque por e-mail, e essa confirmação constituirá:
	(i) apenas para embarques dos EUA, aceitação pelo cliente da oferta referida na cláusula 3.1 (b) (i) acima; e
	(ii) para todas as outras Embarques, uma oferta vinculativa do Cliente à CEVA, e, em cada caso, confirma a aceitação do Cliente destes Termos e os preços incluídos na cotação da Embarque relevante.
	(d) A CEVA enviará um e-mail ao Cliente:
	(i) apenas para embarques dos EUA, confirmando o contrato legalmente vinculativo e a NRA entre o Cliente e a CEVA; e
	(ii) para todos os outros Envios, aceitando ou rejeitando a oferta do Cliente, e qualquer aceitação pela CEVA deverá formar um contrato juridicamente vinculativo entre o Cliente e a CEVA.
	(e) Na ausência de aceitação por e-mail por escrito, um contrato vinculativo legal entre o Cliente e a CEVA deverá existir se a CEVA iniciar a execução dos Serviços.
	(f) O Cliente e a CEVA reconhecem e concordam que a comunicação eletrônica é um meio adequado e legal para a celebração de contratos e concordam em não contestar a validade de qualquer contrato com base em que:
	(i) foi concluído por comunicação eletrônica;
	(ii) os registros originais estão em formato eletrônico; ou
	(iii) não há assinatura formal em tais contratos.
	3.2 Partes contratantes
	O contrato está sendo celebrado entre o Cliente e a CEVA e, sujeito à cláusula 3.3, a CEVA é o único responsável perante o Cliente em relação à prestação dos Serviços de acordo com estes Termos (para evitar dúvidas, os membros do Grupo CEVA não pode s...
	3.3 Capacidade jurídica
	(a) Todos os serviços são fornecidos pela CEVA como agente, exceto nas seguintes circunstâncias:
	(i) na medida em que a CEVA concorde expressamente por escrito em atuar como principal;
	(ii) quando a CEVA executar ou subcontratar a execução de qualquer um dos Serviços em si e o embarque estiver sob custódia ou controle real da CEVA ou de seus Subcontratados; e
	(iii) quando a CEVA for considerada por um tribunal de jurisdição competente como principal.
	(b) Sem prejuízo da generalidade da cláusula 3.3 (a), o Cliente reconhece e concorda que:
	(i) a cobrança pela CEVA de um preço fixo pelos Serviços não deve, por si só, determinar ou evidenciar que a CEVA está agindo como agente ou principal em relação a esses Serviços;
	(ii) A CEVA atua como agente da Transportadora somente quando ela adquire um Documento de Transporte entre o Cliente e a Transportadora, e cada caso:
	(A) são aplicáveis os termos do transportador estabelecidos no documento de transporte (disponíveis aqui here); e
	(B) o Cliente não fará nenhuma reclamação contra a CEVA como agente da Transportadora por quaisquer reclamações decorrentes dessa parte dos Serviços;
	(iii) quando a CEVA atua como agente, ela tem a autoridade expressa do Cliente para celebrar contratos com terceiros em nome do Cliente, se tais contratos estão sujeitos às condições de negociação de terceiros ou de outra forma e, em cada caso:
	(A) A CEVA atua apenas como agente em nome do Cliente na garantia de tais contratos, de modo que a relação contratual direta seja entre o Cliente e essas trinta partes; e
	(B) A CEVA não se responsabiliza pelos atos e omissões de tais terceiros; e
	(iv) A CEVA atua em nome ou representando o Cliente, e nunca como principal, ao lidar com qualquer autoridade relevante em nome do Cliente, incluindo (sem limitação) em relação ao desembaraço aduaneiro, pagamento de impostos, obtenção de licenças, cer...

	4. TERMOS COMERCIAIS
	4.1 As taxas cotadas obtidas da CEVA aplicam-se apenas a:
	(a) para cargas lotação de contêineres (FCL), contêineres padrão e carga seca, com um valor total não superior a US$ 1.000.000 por documento de transporte; e
	(b) para cargas fracionadas de contêineres (LCL), carga geral empilhável, com um valor total não superior a US$ 150.000 por Documento de Transporte.
	4.2 O Cliente garante e declara que o embarque não:
	(a) compreendem mercadorias perigosas ou perigosas, mercadorias perecíveis ou com controle de temperatura, produtos militares ou de defesa, animais vivos, resíduos, pneus, carga de grandes dimensões, comprimento excessivo, fora de bitola ou qualquer o...
	(b) exige requisitos especiais de segurança; ou
	(c) envolve transporte com origem ou destino ou através de países sujeitos a requisitos de controle comercial e embargo das Nações Unidas, União Europeia, Estados Unidos da América ou Reino Unido, a menos que expressamente incluído na cotação e expres...
	4.3 As taxas cotadas obtidas da CEVA para embarques de LCL são baseadas em:
	(a) informações fornecidas pelo Cliente, incluindo (sem limitação) qualquer estimativa do peso real ou dimensional, desde que a CEVA tenha o direito de faturar ao Cliente o peso real ou dimensional da Embarque recebida pela CEVA, seus Subcontratados) ...
	b) para o transporte ocorrido antes e após carregamento no Navio e remoção não alfandegada.
	4.4 As taxas cotadas obtidas da CEVA não incluem:
	(a) encargos especiais impostos a qualquer momento a CEVA, pelo Armador, por qualquer Transportadora Operadora de Navio ou por terceiros, incluindo (sem limitação) prêmios de seguro, taxas de correio, encargos de inspeção na origem e destino, encargos...
	(b) qualquer taxa imposta a qualquer momento por qualquer agência governamental ou outra autoridade relevante, incluindo (sem limitação) impostos, taxas, taxas de desembaraço aduaneiro e taxas impostas pelo governo, e essas taxas serão repassadas inte...
	4.5 Não obstante a cláusula 4.4 (b), qualquer taxa de desembaraço aduaneiro incluída em uma cotação é baseada em no máximo três códigos HS, e quaisquer códigos HS adicionais devem ser cobrados de acordo com as tarifas aplicáveis da CEVA.
	4.6 Todas as cotações estão sujeitas à disponibilidade do equipamento e à capacidade do armador que opera o navio, e todas as embarques estão sujeitas à aprovação do(s) transportador(es) relevante(s) da embarcação. A escolha do(s) Armador (es) é intei...
	4.7 Qualquer trânsito e prazos apresentados na cotação são apenas indicativos, não vinculativos e sem garantia. O trânsito real e os prazos de entrega estão sujeitos a vários fatores e podem variar daqueles estabelecidos na cotação.
	4.8 A CEVA não tem nenhuma obrigação de devolver qualquer material de embalagem ou resíduo. Se a CEVA recuperar esse material, todas as regras e regulamentos locais relevantes serão aplicáveis e quaisquer taxas e despesas incorridas serão cobradas s...
	4.9 As tarifas cotadas pela CEVA expiram 30 dias a partir do momento da cotação e, em caso de aceitação de acordo com a cláusula 3.1 (c) (i) ou 3.1 (d) (ii) (conforme o caso), a embarque relevante deve ser reservado antes do vencimento deste período d...

	5. SERVIÇOS
	5.1 A CEVA deve executar os Serviços com habilidade e cuidado razoáveis e de acordo com as instruções do Cliente, conforme acordado. Se as instruções, documentação ou informações necessárias do Cliente forem imprecisas, incompletas, incorretas ou ...
	5.2 A CEVA se reserva o direito de recusar qualquer embarque ou de fornecer qualquer um dos Serviços a qualquer momento, a seu critério absoluto e não aceita nenhuma responsabilidade em nenhum desses casos.
	5.3 Se, a qualquer momento, a prestação dos Serviços pela CEVA for afetada por qualquer obstáculo, risco, perigo, atraso, dificuldade ou desvantagem de qualquer tipo e de qualquer forma que surja (seja antes ou não da iniciação dos Serviços e antes ou...
	(a) operar o embarque por uma rota ou outro meio alternativo; ou
	(b) abandonar os Serviços e, sempre que possível, colocar os produtos do embarque ou qualquer parte dela à disposição do Cliente, em qualquer lugar que a CEVA considere seguro e conveniente, após o que a responsabilidade da Transportadora em relação a...

	6. COMPROMISSO DO CLIENTE
	6.1 São condições do contrato, bem como, o Cliente declara, garante e compromete-se, que:
	(a) é o proprietário dos produtos do embarque ou está autorizado pelo proprietário a aceitar estes Termos em nome do proprietário;
	(b) os produtos do embarque devem ser apresentados à CEVA, seu (s) subcontratado (s) ou agente (s) de forma segura e adequadamente embalada, preparada, marcada, numerada e endereçada, e é e permanecerá adequada para manuseio, encaminhamento, armazenam...
	(c) deve cumprir todas as leis, regulamentos, regras, requisitos, instruções, recomendações, diretrizes de alfândega, porto, importação, exportação e outras autoridades aplicáveis;
	(d) antes que a CEVA assuma qualquer responsabilidade por ou por referência ao embarque, o Cliente informará a CEVA por escrito sobre quaisquer assuntos relevantes, incluindo quaisquer precauções especiais necessárias à natureza, peso ou condição das ...
	(e) a mercadoria do embarque não deve:
	(i) causar poluição do meio ambiente ou danos à saúde humana se vazarem de suas embalagens;
	(ii) ser considerado ilegal de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis ou expor a CEVA a sanções impostas por qualquer país, organização internacional ou outra autoridade relevante; ou
	(iii) exceto na medida em que previamente notificado por escrito e aceito pela CEVA por escrito, exigir qualquer consentimento ou licença oficial para manuseio, posse, lidar ou transportar;
	(f) cumprir todos os regulamentos razoáveis da CEVA relativos ao manuseio, encaminhamento, armazenamento ou transporte do embarque (e questões acessórias) que sejam notificados por escrito periodicamente;
	(g) as informações fornecidas pelo Cliente ou em seu nome devem ser precisas, corretas e completas; e
	(h) não celebrar o contrato com base em qualquer representação, garantia ou outro compromisso que não esteja totalmente refletido nestes Termos, e todas as condições, garantias e outros termos implícitos no estatuto ou na lei aplicável são excluídos n...
	6.2 O Cliente indenizará a CEVA por quaisquer responsabilidades que sofra como resultado de qualquer violação dos compromissos do Cliente nos termos desta cláusula 6. No caso de a CEVA suspeitar de uma violação pelo Cliente da cláusula 6.1, sem prejuí...

	7. RESPONSABILIDADE COMO PRINCIPAL
	7.1 No caso de perda ou dano a uma mercadoria de um embarque ou atraso na execução dos Serviços e onde a CEVA atua como principal de acordo com a cláusula 3.3, a responsabilidade da CEVA será determinada e limitada de acordo com o restante desta cláus...
	7.2 Em relação a:
	(a) reclamações por perda ou dano a uma Embarque ou a outras propriedades do Cliente, a responsabilidade da CEVA de qualquer maneira que surja não deve exceder o menor valor entre:
	(i) o valor do embarque relevante;
	(ii) no caso de dano, o custo razoável do reparo; e
	(iii) 2 SDRs por kg do embarque relevante; ou
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