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Declarações e Garantias de Rotina 

Considera-se que qualquer provedor ou outro sócio comercial ou de negócios que entra numa relação contratual com o IBT Group, LLC ou qualquer 
uma das suas filiais ou controladas (coletivamente, "IBT"), faz as seguintes declarações e garantias para o IBT, efetivas a partir da data da celebração 
desta relação contratual (para efeitos deste documento, cada uma dessas relações contratuais considerasse como um "Contrato") e na data de cada 
fatura ou solicitação de pagamento ou indenização em virtude dos termos desse Contrato: 

1. Existência válida e reconhecível do Associado. O Associado declara que é uma entidade devidamente constituída, que existe validamente e 
que sua existência se encontra regularmente vigente sob as leis da jurisdição que o Associado informou por escrito ao IBT. O Associado declara 
igualmente que foi devidamente autorizado a exercer sua atividade tal e como agora a está desempenhando e tem toda a capacidade/ qualidade 
corporativa necessária para tomar ou dar em empréstimo, arrendar e operar suas propriedades e também realizar o exercício de sua atividade 
comercial. O Associado está devidamente capacitado para realizar atividades comerciais em todas as jurisdições que se requer para fazê-lo. O 

Associado cumpre com todas as leis, regulamentos, normas e requisitos aplicáveis à sua atividade econômica ou comercial,	  exceto quando a ausência 

do cumprimento de alguma ou qualquer destas condições não afetem de maneira importante ou vital seu convênio ou associação com o IBT.  

2. Autoridade do Associado. O Associado tem poder corporativo e autoridade suficiente para celebrar o Contrato e para executar as obrigações e 
transações contempladas no mesmo. A assinatura e execução do Contrato pelo Associado e a execução das transações e obrigações contempladas no 
mesmo têm sido (ou serão, quando se celebrar o Contrato) devida e validamente autorizadas por todas as instâncias corporativas necessárias por 
parte do Associado e não requerem nenhuma aprovação corporativa adicional, incluindo qualquer aprovação dos órgãos representantes, gerentes, 
acionistas ou sócios dos Associados. Tais Contratos constituem uma obrigação válida e vinculante para o Sócio, executáveis de acordo com seus 
termos. Todas as referências à "ação empresarial" ou à "aprovação empresarial" serão consideradas como uma referência a todas as medidas e 
requisitos que possam ser necessários ou requeridos para autorizar o Associado a celebrar e a consumar as obrigações contempladas no Acordo como 
exigem as normas, regulações do acordo societário, estatutos sociais ou documentação constitutiva pela qual se rege o Contrato. 

3. Não Violação ou Conflitos. Tanto a execução/cumprimento do Contrato, quanto a consumação ou o cumprimento das obrigações e transações 
aqui contempladas por parte do Associado (sujeitas à obtenção de quaisquer aprovações necessárias, permissões e autorizações das agências e 
funcionários governamentais e regulamentares necessárias para o desempenho/consumação das transações contempladas) não constituem no 
presente ou constituirão no futuro, com ou sem o passar do tempo ou a necessidade da realização de aviso ou notificação, ou ambos, (i) um conflito,  
descumprimento, violação ou atraso, nem provocam nem provocarão a redução do prazo para o cumprimento, nem requerem nem requererão o 

consentimento, nem dão nem darão origem à criação de nenhum direito de retenção, encargo ou imposto	  sobre qualquer bem ou ativo do Associado 

em conformidade com os termos, condições ou disposições de qualquer bônus, hipoteca ou documento de emissão ou qualquer outro acordo, 
instrumento ou obrigação (incluindo, sem limitação, seus estatutos sociais e documentos constitutivos) do qual o Associado faz parte ou ao qual possa 
estar ligada qualquer propriedade ou ativo, ou (ii) viola em modo algum nenhuma ordem, mandado judicial, decreto, estatuto, regra ou regulamento 
aplicável ao Associado ou a qualquer das propriedades ou ativos do Associado. 

4. Consentimento das autoridades governamentais. Sem prejuízo das informações já fornecidas por escrito pelo Associado para o IBT, não se 
requer por parte do Associado nenhum outro consentimento, aprovação, autorização ou registro, qualificação ou apresentação de ou por qualquer 

autoridade governamental ou reguladora, em relação à entrega ou execução, por parte do Associado, do Contrato ou	   à execução das obrigações 

contempladas no mesmo por parte do Associado. 

5. Informação fornecida ao IBT. O Associado declara que todas as informações, documentos e cronogramas fornecidos anteriormente ao IBT, ou a 
seus agentes ou clientes, independentemente de estarem ou não contidas no Contrato, são verdadeiras, atualizadas e completas em todos os aspectos 
importantes, e que não se omite nenhum fato material que seja requerido para fazer com que tal informação seja real e não enganosa. Além disso, o 
Associado não tem conhecimento de nenhum fato que não tenha sido revelado por escrito ao IBT ou que no momento da execução das obrigações do 
Contrato possa afetar substancial e adversamente a condição (financeira ou de outro tipo) do Associado, incluindo o conhecimento de (i) qualquer 
mudança contemplada em qualquer quesito governamental ou (ii) qualquer ação judicial ou administrativa. Nenhuma representação ou garantia do 
Associado contida no Contrato, bem como qualquer declaração, notificação, certificado ou outro documento fornecido por ou em nome do Associado 

ou de seus agentes para o IBT, ou para	  terceiros, em conformidade com os termos do Contrato, conterá qualquer declaração falsa de um fato material, 

nem poderá omitir ou deixar de declarar um fato material necessário para fazer com que as declarações contidas estejam livres de falsidades. 
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6. Código de Conduta. O Associado leu o Código de Conduta do IBT para provedores e outros sócios ou associados comerciais conforme se 
estabelece em http://www.ibtgroup.com/sites/default/files/uploaded/document/707/vendor-code-conduct_download.pdf, e compromete-se a cumprir 
com seus termos e condições, assim como garante o pleno cumprimento desse código por seus empregados, agentes e subcontratados.  

7. Não Pagamentos indevidos. Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo 6 supra, o Associado garante ao IBT que tanto ele como seus, gerentes, 
empregados, agentes ou representantes não realizaram, nem realizarão qualquer dos seguintes atos decorrentes do Acordo ou de qualquer outro 
direito ou obrigação que surja como consequência do Contrato, a saber: não realizou nem realizará nenhuma venda sob o presente acordo, não 
realizou ou realizará nenhuma compensação ou outras operações que possam envolver os interesses comerciais do IBT tais como, entre outras: pagar, 
oferecer ou realizar promessa de pagamento, ou autorizar o pagamento de qualquer quantia em dinheiro ou dar, ou prometer dar, ou autorizar a 
entrega de qualquer serviço ou qualquer outro bem ou valor, seja diretamente ou através de terceiros, a qualquer servidor público ou empregado de 
qualquer governo, autoridade ou organismo, ou de uma organização internacional pública, ou de qualquer agência ou subdivisão da mesma, ou a 
qualquer partido político ou servidor público da mesma ou a qualquer candidato a cargo político com o fim de (i) influenciar sobre qualquer ato ou 
decisão dessa pessoa em sua capacidade oficial, incluindo a decisão de deixar de exercer suas funções oficiais com essa agência governamental ou 
instrumentalidade ou qualquer organização pública internacional ou como partido político, (ii) o incitamento dessa pessoa a usar sua influência com 
essa agência governamental ou instrumentalidade ou pública, internacional, ou organização ou como partido político para afetar ou influenciar em 
qualquer ato ou decisão do mesmo, ou (iii) assegurar uma vantagem inapropriada. 

8. Cumprimento das Normas Contra a Lavagem de Dinheiro. O Associado infra-assinado declara e reconhece que não se encontra envolvido em 
nenhuma das seguintes condições ou situações a seguir descritas:  

(i) Ser o que se denomina um Specially Designated National ou Blocked Person pela Office of Foreign Assets Control OFAC (Escritório de Controle dos 
Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados unidos de Norte América), conforme abaixo definido; 

(ii) Fazer parte de uma sociedade ou empresa que pertença parcial ou totalmente ou que seja controlada por um Specially Designated National ou  
Blocked Person, seja atuando em nome e representação da mesma, de maneira direta ou indiretamente;  

(iii) Fazer parte de uma sociedade ou empresa que pertença parcial ou totalmente, direta ou indiretamente a um governo de qualquer país (ou uma 
agência ou organismo estatal de qualquer país) que esteja sujeito a embargo ou sanções econômicas administradas pela Office of Foreign Assets 

Control OFAC/	  Escritório de Controle dos Fundos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EE.UU. (“país embargado/sancionado”); 

(iv) Atuar em representação de um governo (ou suas agências ou organizações) de qualquer país embargado/sancionado; 

(v) Participar, direta ou indiretamente, em acordos comerciais ou de outro modo, participar em transações com um Specially Designated National ou 
Blocked Person ou um país embargado/sancionado (a menos que tais acordos ou transações sejam permitidos por uma licença válida e atual emitida 
pelo Escritório de Controle de Fundos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EE.UU.); ou 

(vi) Fornecer, direta ou indiretamente, qualquer produto ou serviço que seja utilizado para prover produtos ou serviços ao IBT de um Specially 
Designated National ou Blocked Person ou um país embargado/sancionado.  

O Associado é obrigado a fornecer um aviso imediatamente por escrito ao IBT sobre a ocorrência de qualquer evento que possa resultar em violação 
de uma ou mais declarações e garantias acima mencionadas. Não obstante qualquer disposição contrária ao estabelecido no Contrato, nenhuma 
transferência (incluindo a venda, o aluguel, a adjudicação ou cessão de qualquer interesse direto ou indireto do Contrato ou do associado) poderá se 

fazer para um Specially Designated National ou Blocked Person; para uma entidade na qual o Specially Designated National ou Blocked Person tenha 
um interesse; ou para um país embargado/sancionado. Para os fins deste parágrafo, os termos Specially Designated National ou Blocked Person 
(“cidadão especialmente designado ou pessoa bloqueada”) se referem a uma pessoa ou entidade (i) designada por U.S. Department of Treasury’s 
Office of Foreign Assets Control from time to time as a "specially designated national or blocked person" or of a similar status; (Escritório dos 
Fundos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EE.UU. ocasionalmente como um “cidadão especialmente designado ou pessoa bloqueada” ou 
com um status similar); (ii) descrita em U.S. Executive Order 13224, issued on September 23, 2001 (o Artigo 1 da Ordem Executiva federal 13224, 
emitida em 23 de setembro de 2001); ou (iii) de outro modo identificada pelo governo estadunidense como uma pessoa com quem os cidadãos 
estadunidenses têm proibido conduzir transações comerciais. Até a data, o IBT publicou esta política em sua página Web; uma lista destas designações 
e o texto da Ordem executiva estão publicados e são atualizados rotineiramente no endereço da página Web http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/sdn/index.shtml. (e o endereço da página Web em Espanhol: http://www.treasury.gov/lan/es/Pages/es_index.aspx ). 

Para efeitos da política de sanções comerciais, estima-se que o termo "Associado" inclui, adicionalmente à entidade corporativa que faz parte do 
acordo com o IBT, aos gerentes, oficiais, afiliados, subsidiários, acionistas, proprietários beneficiários no caso de acionistas que não são cotados em 
público, do sócio e das fontes fundadoras de tudo o anterior. 
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