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Newell Acoustic Engineering. 

Subcontractor terms and conditions. 

All suppliers of subcontract labour are subject to these terms and 
conditions as a requirement for payment and continued provision 

of services. 
Conditions of supply of service. 

1 All subcontractors will supply the services outlined in the individual supply contract for 
the fee agreed at the time agreed within the terms and conditions outlined herein. 

2 All subcontractors will be competent and where required, qualified, in the service that 
they provide. Any substitute or replacement labour must be equally competent in all 
aspects of the service being provided. 

3 All subcontractors will be in a “fit for work” condition and not suffer from any ailment 
that may compromise their performance or be detrimental to the well-being of others. 
Any subcontractor who is unable to provide or continue to provide service must arrange 
a similar replacement at their own cost.  

4 All subcontractors shall carry their own insurances for liability to third parties and for 
their own health and security including personal illness and accident cover. 

5 All subcontractors or their representatives should be appropriately equipped to carry 
out their task. All subcontractors will be expected to provide their own day-to-day tools 
and equipment with only general site equipment and specialist tooling being provided 
by Newell Acoustic Engineering Lda. 

6 All subcontractors shall be suitably experienced, trained, or certified in the health and 
safety aspects of their work, they shall be responsible for their own health and safety 
compliance, and additionally for complying with the health and safety requirements of 
Newell Acoustic Engineering. 

7 Contracts will be valid for the agreed days worked that are within the original contract 
and are verified by our on-site representative while the contract is being delivered. 
Failure to deliver the work that was contracted will result in possible financial penalty 
and may cause a contract to be immediately invalidated at the discretion of the on-site 
representative. 

8 Payments may be made up to 14 days from the proposed or agreed payment date. In 
normal circumstances we endeavour to provide prompt payment, but occasionally 
circumstances beyond our immediate control may cause delays to payments of a 
reasonable small period that we deem to be of up to 14 days. 
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9 Payments will always be in the currency of our own business operations, Euro, and will 
be made by bank transfer unless other written dispensation is in place. It is the 
subcontractor’s responsibility to make sure all payment details are correct. Where 
applicable the subcontractor will assume all payment costs and charges. 

10 All Subcontractors are responsible for registering their work activities in countries 
outside their resident state and complying with local laws and rules at the place of work. 

11 There will be no additional charges or costs beyond the initially agreed fee stated in the 
contract of service, any costs incurred beyond that fee is the responsibility of the 
subcontractor unless otherwise expressly agreed. 

12 Newell Acoustic Engineering will not have any responsibility for the repayment of fines, 
charges, or penalties arising from the actions, omissions, or irresponsibility of the 
subcontractor that are not wholly a result of carrying out the task contracted as 
instructed or normal processes of the work to be done. 

13 All work must be carried out to the approved standard, all work must be of a 
professional standard, and all work must be verified to be safe and to the correct 
standard before the subcontractor is deemed to have completed that task. 

14 Every subcontractor must verify and ensure that any overhead work they and others 
with them carry out before considering that task complete. 

15 Subcontractors must not embark upon any task that they are not confidently competent 
to carry out unless doing so as a process of learning under the close supervision of an 
experienced person. 

16 No subcontractor many interfere in, or be critical of, the work of others without passing 
through the project director. 

17 No subcontractor may be verbally, physically, or psychologically abusive, dismissive, or 
insulting to any other person, or company that is involved in the project. Doing so will 
void the contract immediately. 

18 No subcontractor may make false accusations, statements, or undertake actions based 
on such against any other persons involved in the project. Doing so will invalidate the 
contract. 

19 All subcontractors MUST report any situation they feel is occurring in sections 15 to 18 
to the project manager. The project manager will not make any sanction or take 
negative action against anyone legitimately expressing concern of problems or dangers. 
Subcontractors may make anonymous written representations to the project manager, 
and the project manager may not ever investigate where that representation came 
from. This includes the actions of others as well as safety issues, or issues of personal 
welfare. 

20 No subcontractor may make any prejudicial action (Verbal, behavioural, or physical) 
towards anyone else while under this contract based on any form of discrimination of 
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others including, but not limited to, race, nationality, religion, gender, sexual 
orientation, age, disability, affliction, political bias, or sporting allegiance. 

21 While prejudicial actions against any other persons is taken very seriously it is required 
that the free speech and thought of individuals is respected, and so long as such does 
not result in prejudicial actions or hostile environments against others, free speech and 
thought must be respected at all times. No “complaints” will be tolerated against other 
individuals who are merely airing their own thoughts in private conversations, where 
such is not causing hostility or prejudice towards others. Not agreeing with, or not liking 
someone’s point of view is not grounds for officially complaining about it. We have 
workers from a vast number of cultures where different social norms are common. Be 
understanding of this. 

22 Any act of aggression towards others will immediately void the contract. 
23 Use of illegal or intoxicating drugs and alcohol will immediately void the contract. 
24 Theft or vandalism will immediately void the contract. 
25 Malicious damage of property and equipment will immediately void the contract. 
26 Incompetence will immediately void the contract 
27 Being a danger to others will immediately void the contract. 
28 Failure to carry out the tasks the subcontractor is contracted to do will immediately void 

the contract. 
29 Acts of sabotage, vandalism, or deliberate malicious efforts to damage the delivery of 

the project will immediately void the contract. 
30 Making false statements against others, false claims of ability, or false accusations will 

immediately void the contract 
31 All subcontractor’s own insurance must cover any repatriation expenses incurred 

through illness, personal accident or breach of contract. 
32 In the event of the contract being invalidated from issues in paragraph 20 to paragraph 

30 the subcontractor will be wholly responsible for all return travel and shipping costs. 
33 All subcontractors must verify that their rates of pay and conditions they operate under 

are legal, fair, and safe. Subcontractors are responsible for their own rates, expenses, 
and costs. 

34 All subcontractors must immediately report to the contractor (Newell Acoustic 
Engineering) any circumstance where working conditions and pay are not in compliance 
with all local requirements, or if any site conditions or accommodation is below 
acceptable standard. Newell Acoustic engineering must reply in reasonable time with an 
explanation or rectification. 

35 Where conditions and payment are provided directly by the end customer to the 
subcontractors the subcontractor must make any complaint about sub-standard service, 
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conditions, or pay simultaneously to both the end customer’s contact and to Newell 
Acoustic Engineering. 

36 All subcontractors are required to refrain from publishing details of the projects without 
consent of Newell Acoustic Engineering and the owners of the end product, sometimes 
our projects are strictly private, and the end customer requires total privacy. 

37 No subcontractor may publish or promote any work done on behalf of Newell Acoustic 
Engineering as their own work for their own promotional use unless consent is given. 
(we often give consent, so please ask, chances are it will be fine) 

38 No Subcontractor may openly publish (to open public, or commercial internet sites, or 
publications) any specific information of methods, techniques, or practices carried out as 
a part of recording studio construction as carried out by Newell Acoustic Engineering. 
(we reserve the right to publish our own explanations to avoid misunderstandings from 
partial knowledge spreading as though it was our word) 

39 No subcontractor may publish any details, of suppliers, costs, materials used or 
methods, nor make any public comment on supplier relationships, behaviours or issues 
related to any work or issues encountered during the contract. 

40 No subcontractor may publish, copy, interpret or distribute any design or part thereof 
outside of the work site, such actions will be considered copyright infringement, and 
possible sabotage of our work. No copies of plans may ever be removed from the work 
site. 

41 Subcontractors may not disclose any of our installation methods, techniques, or 
processes to any other recording studio design or installation company, or persons 
involved in construction of recording studios. (This clause must be agreed to in 
perpetuity) 

42 Subcontractors are responsible for the security, maintenance, and upkeep of their own 
tools, no tool that is unsafe or malfunctioning may be used on site. It is recommended 
that subcontractors insure their own tools if so required. 

43 Subcontractors may not use other subcontractors’ tools without clear and specific 
permission from the owner of the tool. No means no, every subcontractor has the right 
to refuse to lend their tools should they see fit, this should not be questioned. 

44 Abuse of Newell Acoustic Engineering tools is not tolerated, using tools beyond their 
capability, for purposes not intended, or continued use of a slightly malfunctioning tool 
until it fails totally will be charged directly to the subcontractor and discounted from 
subsequent payments. 

45 Loss of Newell Acoustic Engineering tools through negligence such as leaving tools 
unattended, leaving tools in places accessible by the general public, or leaving tools 
outside of the designated secure work area will be charged at replacement cost to the 
subcontractor who lost that tool. (look after them as though they are yours) 
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46 No subcontractor may use a tool that they are not competent to use safely. If in doubt, 
ask for instruction. 

47 No smoking on site. – No exceptions. 
48 No smoking in accommodation that is designated no smoking areas, and no smoking in, 

or in close proximity to accommodation shared with non-smokers.  
49 If you see anything illegal, or criminal, tell the police, don’t just tell us. We are not police, 

it is not our job to decide what to do, all illegal activities or actions must be reported 
through the correct channels immediately.  

In all cases it is expected that a professional, friendly and happy working environment is 
maintained where workers are fairly compensated for their efforts and the end result delivered 
to the customer is of the highest quality within the allocated budget. This can only be achieved if 
everyone respects the project and can work in a safe happy professional environment. The aim 
of these conditions is to ensure that is the case. 

Many activities and processes during the contract period may be photographed, filmed, or 
recorded. The subcontractor will be expected to consent to such activity unless otherwise 
requested in writing prior to the initiation of the contract, areas of work may be recorded at any 
point during the working day. No additional renumeration is offered for this process, but the 
subcontractor hereby gives consent for Newell Acoustic Engineering Lda, and the end customer 
to use the recorded media for records, learning, teaching, and promotional purposes. Rights to 
sub-distribute this media (provided credit to Newell Acoustic Engineering is given) is given to all 
subcontractors recorded in such media. In the event that a commercial organisation wishes to 
film or record the work, additional consent of all concerned will be requested, this implied 
consent for internal promotional recording will not be extended to such activities. 

On behalf of Newell Acoustic Engineering  
PT 514142928 
 
 

J Newell  
Director / Owner 
Date ______/ ________/ 201__ 

Subcontractor Name ________________________________ 

 

 

Date ______/ ________/ 201__ 
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Newell Acoustic Engineering 
Termos e condições do subcontratado. 

Todos os fornecedores de mão-de-obra terceirizada estão 
sujeitos a estes termos e condições como requisito para 

pagamento e prestação continuada de serviços. 
 
Condições de fornecimento de serviço. 
1  Todos os subcontratados fornecerão os serviços descritos no contrato de fornecimento 
individual para a taxa acordada no momento acordado nos termos e condições aqui descritos. 
2  Todos os subcontratados serão competentes e, quando necessário, qualificados, no serviço 
que prestam. Qualquer trabalhador substituto deve ser igualmente competente em todos os 
aspetos do serviço prestado. 
3  Todos os subcontratados estarão em condição “apto para o trabalho” e não sofrerão de 
qualquer doença que possa comprometer seu desempenho ou prejudicar o bem-estar dos 
outros. Qualquer subcontratado que seja incapaz de fornecer ou continuar a prestar serviço 
deve providenciar uma substituição semelhante a seu próprio custo. 
4  Todos os subcontratantes devem levar seus próprios seguros para responsabilidade perante 
terceiros e para sua própria saúde e segurança, incluindo doença pessoal e cobertura de 
acidente. 
5  Todos os subcontratados devem estar adequadamente equipados para realizar sua tarefa. 
6  Todos os subcontratados devem ter experiência, treinamento ou certificação adequados nos 
aspetos de saúde e segurança de seu trabalho, devem ser responsáveis por sua própria 
conformidade com saúde e segurança e por atender aos requisitos de segurança da Newell 
Acoustic Engineering. 
7  Os contratos serão válidos para os dias de trabalho acordados que estão dentro do contrato 
original e são verificados por nosso representante no local enquanto o contrato está sendo 
entregue. A falha em entregar o trabalho que foi contratado resultará em possível penalidade 
financeira e poderá fazer com que um contrato seja imediatamente invalidado, a critério do 
representante no local. 
8  Os pagamentos podem ser feitos até 14 dias a partir da data de pagamento proposta ou 
acordada. Em circunstâncias normais, nos esforçamos para fornecer pagamento rápido, mas 
ocasionalmente circunstâncias além do nosso controle imediato podem causar atrasos nos 
pagamentos de um período razoável que consideramos ser de até 14 dias. 
9  Os pagamentos serão sempre na moeda de nossas operações comerciais, Euro, e serão 
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feitos por transferência bancária, a menos que outra dispensa por escrito esteja em vigor. É 
responsabilidade do subcontratante garantir que todos os detalhes de pagamento estejam 
corretos. Quando aplicável, o subcontratado assumirá todos os custos e encargos de 
pagamento. 
10  Todos os Subcontratados são responsáveis por registrar suas atividades de trabalho em 
países fora de seu estado de residência e em cumprir as leis e regras locais no local de trabalho. 
11  Não haverá encargos adicionais ou custos além da taxa inicialmente acordada estabelecida 
no contrato de serviço, quaisquer custos incorridos além dessa taxa são de responsabilidade do 
subcontratado, a menos que expressamente acordado de outra forma. 
12  A Newell Acoustic Engineering não terá qualquer responsabilidade pelo reembolso de 
multas, encargos ou penalidades decorrentes de ações, omissões ou irresponsabilidade do 
subcontratado que não sejam totalmente resultado da execução da tarefa contratada conforme 
instruído ou processos normais do processo. trabalho a ser feito. 

13  Todo o trabalho deve ser executado de acordo com o padrão aprovado, todo o trabalho 
deve ser de padrão profissional, e todo o trabalho deve ser verificado para ser seguro e para o 
padrão correto antes que o subcontratado seja considerado como tendo completado aquela 
tarefa. 
14  Todo subcontratado deve verificar e garantir que qualquer trabalho adicional que eles e 
outras pessoas realizem antes de considerar a tarefa concluída. 
15   Os subcontratantes não devem embarcar em qualquer tarefa para a qual não tenham 
competência para realizar, a menos que o façam como um processo de aprendizagem sob a 
supervisão de uma pessoa experiente. 
16  Nenhum subcontratado interfere ou critica o trabalho de terceiros sem passar pelo diretor 
do projeto. 
17   Nenhum subcontratado pode ser verbal, físico ou psicologicamente abusivo, desdenhoso 
ou insultar qualquer outra pessoa ou empresa envolvida no projeto. Se o fizer, anulará o 
contrato imediatamente. 
18   Nenhum subcontratado pode fazer falsas acusações, declarações ou realizar ações com 
base em tais outras pessoas envolvidas no projeto. Fazer isso invalidará o contrato. 
19   Todos os subcontratados DEVEM relatar qualquer situação que aconteçam nas seções 15 a 
18 para o gerente do projeto. O gerente de projeto não fará qualquer sanção ou ação negativa 
contra qualquer pessoa que expresse legitimamente preocupação com problemas ou perigos. Os 
subcontratantes podem fazer representações escritas anônimas para o gerente do projeto, e o 
gerente do projeto pode nunca investigar de onde veio essa representação. Isso inclui as ações 
dos outros, bem como questões de segurança ou questões de bem-estar pessoal. 
20   Nenhum subcontratado poderá fazer qualquer ação prejudicial (verbal, comportamental ou 
física) em relação a qualquer outra pessoa durante este contrato com base em qualquer forma 
de discriminação de outros, incluindo, mas não limitado a, raça, nacionalidade, religião, sexo, 
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orientação sexual, idade , deficiência, aflição, preconceito político ou lealdade esportiva. 
21   Embora ações prejudiciais contra qualquer outra pessoa sejam levadas muito a sério, é 
necessário que a liberdade de expressão e pensamento dos indivíduos seja respeitada e, desde 
que isso não resulte em ações prejudiciais ou ambientes hostis contra os outros, a liberdade de 
expressão e pensamento devem ser respeitadas. em todos os momentos. Nenhuma “queixa” 
será tolerada contra outros indivíduos que estão apenas transmitindo seus próprios 
pensamentos em conversas privadas, onde isso não está causando hostilidade ou preconceito 
em relação aos outros. Não concordar ou não gostar do ponto de vista de alguém não é motivo 
para reclamar oficialmente. Temos trabalhadores de um vasto número de culturas onde 
diferentes normas sociais são comuns. Entenda isso. 
22   Qualquer ato de agressão contra os outros anula imediatamente o contrato. 
23   O uso de drogas ilegais ou intoxicantes e álcool anulará imediatamente o contrato. 
24   O roubo ou vandalismo anulará imediatamente o contrato. 
25   Danos maliciosos de propriedade e equipamento anularão imediatamente o contrato. 
26   Incompetência irá imediatamente anular o contrato  

27   Ser um perigo para os outros anula imediatamente o contrato. 
28   O não cumprimento das tarefas contratadas pelo subcontratado anulará imediatamente o 
contrato. 
29   Atos de sabotagem, vandalismo ou esforços maliciosos deliberados para prejudicar a 
entrega do projeto anularão imediatamente o contrato. 
30   Fazer declarações falsas contra outros, ou acusações falsas anulará imediatamente o 
contrato 
31   O próprio seguro do subcontratante deve cobrir todas as despesas de repatriamento 
incorridas devido a doença ou acidente pessoal. 
32   No caso de o contrato ser invalidado das emissões do parágrafo 20 ao parágrafo 30, o 
subcontratante será totalmente responsável por todas as despesas de viagem e transporte de 
retorno. 
33   Todos os subcontratados devem verificar se suas taxas de remuneração e condições em que 
operam são legais, justas e seguras. Subcontratados são responsáveis por suas próprias taxas e 
custos. 
34   Todos os subcontratados devem informar imediatamente ao empreiteiro (Newell Acoustic 
Engineering) qualquer circunstância em que as condições de trabalho e remuneração não 
estejam em conformidade com todos os requisitos locais, ou se quaisquer condições ou 
acomodações do local estiverem abaixo do padrão aceitável. A Newell Acoustic Engineering 
deve responder em tempo razoável com uma explicação ou retificação. 
35   Quando as condições e o pagamento são fornecidos diretamente pelo cliente final, o 
subcontratado deve fazer qualquer reclamação sobre serviços, condições ou pagamento abaixo 
do padrão simultaneamente ao contato do cliente final e à Newell Acoustic Engineering. 
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36   Todos os subcontratados são obrigados a se abster de publicar detalhes dos projetos sem o 
consentimento da Newell Acoustic Engineering e dos proprietários do produto final, às vezes 
nossos projetos são estritamente privados e o cliente final requer total privacidade. 
37   Nenhum subcontratado poderá publicar ou promover qualquer trabalho feito em nome da 
Newell Acoustic Engineering como seu próprio trabalho para seu próprio uso promocional, a 
menos que o consentimento seja dado. (Nós geralmente damos consentimento, então, por 
favor, pergunte, as chances são de que tudo vai ficar bem) 
38   Nenhum Subempreiteiro poderá publicar abertamente (para abrir sites públicos, comerciais 
ou publicações) qualquer informação específica de métodos, técnicas ou práticas realizadas 
como parte da construção de estúdios de gravação, conforme realizado pela Newell Acoustic 
Engineering. (nos reservamos o direito de publicar nossas próprias explicações para evitar mal-
entendidos do conhecimento parcial se espalhando como se fosse a nossa palavra) 
39   Nenhum subcontratado pode publicar qualquer detalhe, de fornecedores, custos, materiais 
utilizados ou métodos, nem fazer qualquer comentário público sobre relacionamentos com 
fornecedores, comportamentos ou questões relacionadas a qualquer trabalho ou problemas 
encontrados durante o contrato. 
40   Nenhum subcontratado poderá publicar, copiar, interpretar ou distribuir qualquer projeto 
ou parte dele fora do local de trabalho, tais ações serão consideradas violação de direitos 
autorais e possível sabotagem do nosso trabalho. Nenhuma cópia de planos pode ser removida 
do local de trabalho. 
41  Subcontratados não podem divulgar qualquer um dos nossos métodos de instalação, 
técnicas, ou processos para qualquer outra empresa de projeto ou instalação de estúdio de 
gravação, ou pessoas envolvidas na construção de estúdios de gravação. (Esta cláusula deve ser 
acordada em perpetuidade) 
42   Os subcontratantes são responsáveis pela segurança, manutenção e manutenção de suas 
próprias ferramentas, nenhuma ferramenta insegura ou com mau funcionamento pode ser 
usada no local. Recomenda-se que os subcontratantes assegurem suas próprias ferramentas, se 
necessário. 
43   Os subcontratantes não podem usar as ferramentas de outros subcontratantes sem 
permissão clara e específica do proprietário da ferramenta. Não significa que não, todo 
subcontratado tem o direito de se recusar a emprestar suas ferramentas, se assim o 
entenderem, isso não deve ser questionado. 
44   O abuso das ferramentas da Newell Acoustic Engineering não é tolerado, o uso de 
ferramentas além da capacidade, para fins não pretendidos ou o uso continuado de uma 
ferramenta com funcionamento inadequado até que ela falhe totalmente será cobrada 
diretamente ao subcontratado e descontada de pagamentos subseqüentes. 
45   A perda de ferramentas da Newell Acoustic Engineering por negligência, como deixar as 
ferramentas desacompanhadas, deixar as ferramentas em lugares acessíveis ao público em geral 
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ou deixar ferramentas fora da área de trabalho segura designada, será cobrada ao custo de 
substituição ao subcontratado que perdeu essa ferramenta. (cuide deles como se fossem seus) 
46   Nenhum subcontratado pode usar uma ferramenta que não seja capaz de usar com 
segurança. Em caso de dúvida, peça instruções. 
47   Não fumar no local. - sem exceções. 
48   Não fumar em acomodações que são designadas áreas para não fumantes e não fumar, ou 
nas proximidades de acomodações compartilhadas com não-fumantes. 
49   Se você vê algo ilegal, ou criminoso, diga à polícia, não nos conte. Nós não somos policiais, 
não é nosso trabalho decidir o que fazer, todas as atividades ilegais ou ações devem ser 
relatadas através dos canais corretos imediatamente. 
Em todos os casos, espera-se que um ambiente de trabalho profissional, amigável e feliz seja 
mantido, onde os trabalhadores sejam justamente compensados por seus esforços e o resultado 
final entregue ao cliente seja da mais alta qualidade dentro do orçamento alocado. Isso só pode 
ser alcançado se todos respeitarem o projeto e puderem trabalhar em um ambiente profissional 
feliz e seguro. O objetivo dessas condições é garantir que seja o caso. 

 
Muitas atividades e processos durante o período do contrato podem ser fotografados, filmados ou gravados. O 
subcontratado deverá consentir com tal atividade, a menos que solicitado de outra forma por escrito antes do 
início do contrato, as áreas de trabalho podem ser registradas a qualquer momento durante o dia de trabalho. 
Não é oferecida nenhuma renumeração adicional para este processo, mas o subcontratante dá o 
consentimento para Newell Acoustic Engineering Lda e o cliente final para usar a mídia gravada para registros, 
aprendizagem, ensino e fins promocionais. Os direitos para subdistribuir esta mídia (desde que o crédito 
concedido à Newell Acoustic Engineering seja dado) são concedidos a todos os subcontratados registrados em 
tais mídias. No caso de uma organização comercial desejar filmar ou gravar o trabalho, será solicitado um 
consentimento adicional de todos os interessados, o consentimento implícito para gravação promocional 
interna não será estendido a tais atividades. 
Em nome da Newell Acoustic Engineering 
PT 514142928 
 
 
J Newell     Nome do Subcontratado   

 

________________________   ________________________ 
Diretor / Proprietário 
Data ______ / ________ / 201__  Data ______ / ________ / 201__ 
 
 

http://www.newellacousticengineering.com/

