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1. TERMOS E CONDIÇÕES 
1.1. O presente documento contém os termos e condições de venda (“Condições de 

Venda”) de todos os produtos (“Produtos”) comercializados pela APTAR DO 
BRASIL EMBALAGENS LTDA. (“Companhia”) para eventuais compradores 
(“Comprador“). Qualquer cotação realizada pela Companhia (“Cotação”) ou 
confirmação de ordem de compra (“Confirmação de Ordem de Compra”) deverá 
estar condicionada a estas Condições de Venda, salvo previsão contrária ou 
acordo por escrito junto à Companhia. Quaisquer disposições, condições ou 
termos contidos na ordem de compra do Comprador ("Ordem de Compra"), que 
não estejam de acordo com a Cotação apresentada pela Companhia e com as 
Condições de Venda ora determinadas, são nulos e não vinculam a Companhia. 
Comprador e Companhia acordam que estas Condições de Venda são os únicos 
termos e condições estabelecidos entre o Comprador e a Companhia com relação 
a venda de seus Produtos, aplicando-se a todas as Ordens de Compra aceitas 
pela Companhia conforme previsto no item 2.c abaixo (‘Ordem"). As disposições 
das Condições de Venda anulam e substituem qualquer comentário, propostas, 
comunicações e entendimentos anteriores entre as partes, seja oral, escrito, 
eletrônico ou implícito, referente ao assunto aqui tratado. Em caso de qualquer 
conflito entre estas Condições de Venda e condições especiais dadas pela 
Companhia estabelecidas em Cotações e/ou Confirmações de Ordem de Compra 
e/ou qualquer outro documento escrito emitido pela Companhia, as disposições 
especiais prevalecem sobre estas Condições de Venda. 

 
2. PREÇOS, ORDENS, FATURAS e PAGAMENTO 
2.1. Salvo disposição em contrário, os preços apresentados pela Companhia aos 

Compradores são apenas referentes aos Produtos, não incluindo valores 
referentes ao frete, seguro, taxas, despesas aduaneiras, impostos municipais, 
estaduais ou federais sob vendas, uso, serviço, ocupação, renda bruta, 
propriedade ou impostos similares, os quais são de responsabilidade exclusiva 
do Comprador. A Companhia terá o direito de incluir no preço dos Produtos os 
impostos que poderão incidir sobre eles, caso o Comprador não forneça à 
Companhia, anteriormente à venda dos Produtos, certificado de isenção fiscal. 
Os preços apresentados nas Cotações estão sujeitos a alterações ou 
cancelamento mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias ou depois de 30 (trinta) 
dias da data da Cotação, salvo indicação em contrário, por escrito, pela 
Companhia. 

2.2. A Companhia reserva o direito de fazer ajustes nos preços, ofertas e garantias 
dos Produtos por razões que incluem, mas não se limitam, a mudanças nas 
condições de mercado, a descontinuação do Produto, a indisponibilidade do 
Produto ou de sua matéria-prima, mudanças de preço pelo fabricante, alterações 
de preços de fornecedores e erros nas cotações ou propagandas. Os ajustes de 
preços deverão ser comunicados ao Comprador por escrito com 30 (trinta) dias 
de antecedência.  

2.3. Todas as Ordens de Compra estão sujeitas à aceitação pela Companhia. A 
Companhia não será obrigada a vender produtos ao Comprador, ao menos que 
a Companhia tenha aceitado a Ordem de Compra, emitindo por escrito uma 
Confirmação de Ordem de Compra ou transportando e entregando os Produtos 
(ou programando sua retirada) conforme previsto na Ordem de Compra. 

2.4. Caso não acordado de forma diversa por escrito pelas Partes, as faturas emitidas 
pela Companhia serão devidas e deverão ser pagas em Reais no prazo de (30) 
dias, a partir da data do faturamento pela Companhia, sem retenção, dedução ou 
compensação. Se o Comprador, a qualquer momento, tornar-se inadimplente no 
pagamento de faturas da Companhia, a Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, e sem prejuízo de outros direitos, reter a entrega referente a qualquer 
Ordem. A qualquer montante não pago pelo Comprador no dia de seu vencimento 
será acrescida uma taxa de juros de 1,0% ao mês ou a taxa máxima permitida 
por lei, o que for menor. Em caso de falta de pagamento, o Comprador será 
responsável por todos os custos da Companhia referentes à execução do mesmo 
para pagamento dos valores devidos, incluindo, mas não se limitando a, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Os pagamentos parciais deverão 
obedecer a seguinte ordem de prioridade: (i) as faturas pendentes (mais antigas 
primeiro), (ii) juros de mora, e (iii) pagamento de despesas incorridas pela 
Companhia na recuperação de pagamentos atrasados. 

2.5. A Cotação está sujeita às atuais políticas de crédito e práticas da Companhia. A 
Companhia reserva o seu direito de, a seu exclusivo critério, aprovar, rejeitar ou 
alterar o limite de crédito do Comprador ou impor condições de crédito, como o 
pagamento antecipado total ou parcial pelo Comprador. No caso de 
inadimplemento total ou parcial do pagamento, a Companhia poderá, ao seu 
critério, revogar qualquer crédito concedido ao Comprador, suspender todas as 
entregas de Ordens em curso, até que o pagamento seja realizado pelo 
Comprador, ou até que sejam compensados os pagamentos em atraso com 
eventuais valores devidos ao Comprador pela Companhia ou suas Afiliadas. 

 
3. ENTREGA 
3.1. Após a entrega ou retirada dos Produtos, no ponto de entrega ou retirada previsto 

no Incoterms 2010, o Comprador será responsável pelo risco de perda ou dano 
dos Produtos. Caso o Comprador ou seu portador não retirar os Produtos na data 
de retirada programada, ou caso venha a recusar a entrega dos Produtos na data 
de entrega programada, a Companhia reserva o direito de, após esta data, cobrar 
do Comprador taxas de armazenamento razoáveis para os Produtos, de acordo 
com o quanto estabelecido na letra “c” abaixo. A Companhia poderá notificar o 
Comprador de sua intenção de vender os Produtos, definindo um período 
razoável para que sejam retirados. Caso não retirados, a Companhia poderá 
cancelar a venda ou vender os Produtos conforme os preços praticados no 
mercado, sem prejuízo do seu direito de indenização em razão de qualquer perda 
ocasionada pela venda ou restituição ao Comprador caso o preço exceda o preço 
acordado na Confirmação da Ordem de Compra. Em ambos, deverão ser 
computados todos os encargos relacionados com a venda. 

3.2. As datas de entrega estipuladas pela Companhia não garantem a entrega dos 
produtos. Os prazos para entrega, se previsto na Cotação, não terão início antes 
de o Comprador fornecer à Companhia toda a informação técnica necessária para 

executar a Ordem e/ou até que a Companhia defina o crédito dado ao Comprador 
ou meios de pagamento na Confirmação da Ordem de Compra. 

3.3. O Comprador deverá providenciar o recebimento ou retirada dos Produtos na data 
prevista na Confirmação da Ordem de Compra. A falha no recebimento ou retirada 
dos Produtos pelo Comprador na data agendada resultará em uma taxa de 
armazenamento mensal de 2,5% do valor dos Produtos, limitada ao máximo de 
90 (noventa) dias. Findo este período, a Companhia estará autorizada a emitir a 
respectiva Nota Fiscal e enviá-la ao Comprador para imediato pagamento, ainda 
que o mesmo venha a recusar a entrega dos Produtos ou venha a não 
providenciar a retirada dos mesmos. 

3.4. A Companhia reserva o seu direito de enviar e faturar Ordens em prestações. 
3.5. Qualquer reclamação de entrega incompleta de Produtos deverá ser feita por 

escrito à Companhia em até (3) três dias após a entrega. 
3.6. O Comprador deverá aceitar ou rejeitar os Produtos no prazo de noventa (90) dias 

após a entrega. Após esse período, caso o Comprador deixe de notificar a 
Companhia por escrito sobre a rejeição e respectivos fundamentos, será 
considerada a aceitação tácita dos Produtos pelo Comprador. 

 
4. MUDANÇA OU CANCELAMENTO DE PEDIDOS 
4.1. Após o recebimento da Ordem de Compra do Comprador, a Companhia reserva 

o direito de imediatamente adquirir materiais e iniciar a produção. O Comprador 
será responsável por quaisquer matérias-primas, componentes ou produtos 
acabados já comprados ou produzidos no momento de qualquer alteração à 
Ordem de Compra ou cancelamento. 

 
5. ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS 
5.1. É de responsabilidade exclusiva do Comprador (i) escolher os Produtos e definir 

as personalizações e especificações técnicas, (ii) assegurar que os Produtos 
adquiridos da Companhia são adequados para o uso pretendido, (iii) garantir que 
os Produtos são compatíveis com o conteúdo que o Comprador pretende inserir 
nas embalagens e produtos vendidos e (iv) garantir a conformidade com as 
regulamentações aplicáveis ao produto final que comercializa. 

5.2. A Companhia pode realizar testes de compatibilidade; tais testes, no entanto, não 
são de responsabilidade da Companhia. A COMPANHIA NÃO CONCEDE 
QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE 
QUE REFERIDOS TESTES SÃO ADEQUADOS OU SUFICIENTES AO 
OBJETIVO DO COMPRADOR, E O COMPRADOR CONCORDA QUE TAL 
ADEQUAÇÃO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA. 

 
6. GARANTIA 
6.1. Protótipos, amostras e quaisquer outros Produtos desenvolvidos serão vendidos 

da forma como estão e sem qualquer declaração ou garantia, expressa ou 
implícita. 

6.2. A Companhia garante que seus Produtos estarão livres de defeitos desde que 
sob o uso normal e utilizados de acordo com as especificações fornecidas pela 
Companhia, assim como de acordo com as especificações previstas na Cotação 
ou Confirmação da Ordem de Compra, ou ainda, conforme especificações 
fornecidas por escrito pelo Comprador e previamente aceitas por escrito pela 
Companhia. Salvo acordo contrário celebrado por escrito entre as partes, o direito 
do Comprador à garantia prestada pela Companhia é de (1) ano a partir da data 
de entrega dos Produtos ao Comprador ou retirada dos Produtos pelo Comprador. 
A Companhia não é responsável pelo desgaste natural dos Produtos, negligência 
do Comprador ou qualquer não-conformidade ou defeito nos Produtos que (i) 
aparecer após o envio dos Produtos pela Companhia ou retirada dos Produtos 
pelo Comprador, incluindo qualquer não conformidade ou defeito resultante da 
negligência do Comprador, manipulação, manutenção ou falha na correta 
utilização ou armazenamento do Produto; (ii) resultarem de modificações do 
Comprador ou de terceiros, ou (iii) resultarem de componentes ou materiais 
fornecidos pelo Comprador ou em seu nome. Em relação à garantia, as únicas 
opções que a Companhia tem a oferecer e, portanto, as únicas soluções possíveis 
de reparação ao Comprador, é de reparar ou substituir o Produto ou dar ao 
Comprador crédito no valor dos Produtos vendidos com defeito ou 
desconformidade, a seu exclusivo critério, desde que a Companhia receba 
notificação escrita informando o defeito ou desconformidade no prazo da garantia 
e o Comprador devolva os Produtos à Companhia em local previamente 
determinado por meio de notificação escrita. Se a Companhia entender que o 
Produto está de acordo com a Confirmação de Ordem de Compra, o Produto será 
devolvido ao Comprador que deverá arcar com as despesas. 

6.3. A Companhia declina toda e qualquer responsabilidade por equipamentos, 
materiais e software não fornecidos pela Companhia, conexos ou utilizados em 
conjunto com os seus Produtos. A Companhia não assume qualquer 
responsabilidade para a operação de tais equipamentos, materiais ou softwares.  

6.4. A garantia prevista no parágrafo 6. (b) acima é a única garantia fornecida ao 
Comprador pela Companhia em relação aos seus Produtos. A Companhia exclui 
qualquer garantia de adaptação, adequação ou compatibilidade de seus Produtos 
às necessidades do Comprador para fins de fabricação dos produtos finais. 
EXCETO SE ESPECIFICAMENTE PREVISTO, TODAS AS GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, SÃO 
EXCLUÍDAS. A COMPANHIA TAMBÉM SE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA 
DE NÃO VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 
TERCEIROS RELACIONADAS AOS PRODUTOS. Esta garantia não será 
dilatada e nenhuma obrigação ou responsabilidade serão repassadas a 
Companhia em razão de consultoria técnica e/ou assistência. 

6.5. O Comprador declara e garante que todas as especificações personalizadas para 
os Produtos que tenham sido fornecidas para a Companhia não infringem direitos 
de terceiros (incluindo, mas não se limitando, aos direitos de propriedade 
intelectual de terceiros). 
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7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
7.1. A responsabilidade da Companhia por eventual pedido de perdas e danos do 

Comprador é limitada ao preço de compra dos Produtos relacionados ao pedido, 
independentemente de o pedido estar baseado na quebra de contrato, de 
garantia, negligência, responsabilidade objetiva, violação estatutária, ou outra 
violação. Sob nenhuma circunstância a Companhia ou suas Afiliadas deverão ser 
responsabilizadas por quaisquer danos indiretos, incidentais, consequentes, ou 
punitivos, bem como danos decorrentes da interrupção das atividades, lucros 
cessantes, custos ou despesas relacionados, MESMO QUE A COMPANHIA 
TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. As partes 
concordam expressamente que a limitação de danos acima corresponde aos 
riscos contratuais, aceitos em contrapartida à compra dos Produtos da 
Companhia. AS PARTES RECONHECEM E CONCORDAM QUE AS 
LIMITAÇÕES AQUI ESTABELECIDAS SÃO PARTE ESSENCIAL DO 
PRESENTE INSTRUMENTO, E QUE NA AUSÊNCIA DESTES, OS TERMOS E 
CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDOS SERIAM SUBSTANCIALMENTE 
DIFERENTES. 

 
 
8. LICENÇAS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDENIZAÇÃO 
8.1. A venda dos Produtos da Companhia por meio destas Condições de Venda não 

transmite ao Comparador qualquer licença, direitos de patente ou de propriedade 
intelectual (como definido abaixo). Salvo acordado em contrário por escrito, a 
Companhia mantém todos títulos e Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados aos Produtos. O Comprador deve defender, indenizar e isentar de 
responsabilidade a Companhia e as entidades que controlam, são controladas ou 
estão sob controle comum com a Companhia (tais entidades, “Afiliadas”), e seus 
diretores, administradores, empregados e sucessores contra quaisquer 
alegações, demandas, processos judiciais, perdas, danos, responsabilidades, 
custos e despesas (inclusive encargos e honorários advocatícios razoáveis), e 
julgamentos e conciliações de todo tipo que possam ser causados por um terceiro 
a partir ou relativamente aos Direitos de Propriedade Intelectual.  Para fins destas 
Condições de Venda, o termo “Direitos de Propriedade Intelectual” significa, 
coletivamente, direitos autorais (incluindo, sem limitação, o direito exclusivo de 
usar, reproduzir, modificar, distribuir, exibir publicamente ou executar 
publicamente os trabalhos protegidos por direitos autorais), direitos de marca 
(incluindo, sem limitações, designações comerciais, marcas, marcas de serviço e 
apresentação comercial), direitos de patente (incluindo, sem limitações, o direito 
exclusivo de criar, usar e vender), segredos comerciais, direitos morais, direitos 
de publicidade, direitos do autor, fundos de comércio e todos outros direitos de 
propriedade intelectual que possam existir no presente e/ou que venham a existir 
no futuro e todas as renovações e extensões, não obstante terem tais direitos 
surgido sob as leis do Brasil ou de qualquer outro estado, país ou jurisdição. 

 
 
9. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
9.1. A menos que o Comprador e a Companhia sejam partes em um acordo relativo à 

confidencialidade de informações trocadas (um “Acordo de Confidencialidade 
Existente”), o Comprador, através destas Condições de Venda, se compromete, 
durante o período de relacionamento com a Companhia e por cinco (5) anos após 
o seu término por quaisquer razões, a manter confidencialidade absoluta e a não 
revelar a qualquer terceiro informações ou materiais de qualquer tipo fornecidos 
pela Companhia ao Comprador ou seus agentes, verbalmente, por escrito ou de 
qualquer outra forma, incluindo, mas não se limitando, a informações e materiais 
de natureza comercial, financeira ou legal relacionadas à Companhia, seu know-
how ou Direitos de Propriedade Intelectual referentes ao design, produção, 
estudos, planos, desenhos, documentos, modelos, protótipos, objetos ou outros 
materiais ligados aos Produtos, estando todos sujeitos à devolução pelo 
Comprador à Companhia caso assim seja requerido por esta. 

9.2. Obrigações de confidencialidade não se estendem à informação disponível no 
domínio público, informações que se tornaram disponíveis no domínio púbico por 
razões alheias à quebra de confidencialidade por parte do Comprador, 
informações que foram legalmente recebidas por terceiros ou informações que o 
Comprador tenha sido obrigado a revelar por força da lei ou por ordem judicial ou 
governamental.  

 
10. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
10.1. O Comprador deve cumprir com toda a lei aplicável à exportação e importação e 

não deverá direta ou indiretamente exportar, reexportar, revender, embarcar ou 
desviar qualquer Produto, material, serviço, técnica, dados, ou software 
fornecidos nesse instrumento a qualquer pessoa, entidade, projeto, uso, ou país, 
em violação das leis ou requisitos de licenciamento do Brasil ou qualquer outra 
autoridade nacional. O Comprador deverá indenizar e manter a Companhia isenta 
de toda e qualquer reclamação, demanda, custos, multas, penalidades, taxas, 
expensas ou perdas decorrentes de falha do Comprador, intencional ou não, em 
dar cumprimento ao parágrafo anterior. 

 
 
11. LEI APLICÁVEL – FORO 
11.1. Estas Condições de Venda serão regidas e interpretadas de acordo com as leis 

da República Federativa do Brasil, sem referência aos princípios de escolha e 
conflito de leis. 

11.2. Companhia e Comprador elegem a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
para resolver qualquer reclamação, disputa ou controvérsia (seja em contrato, 
ilícito civil, ou de outra forma, seja preexistente, presente ou futura e incluindo, 
sem limitações, violações à lei, direito comum, ilícito intencional e reclamações de 
equidade) decorrentes ou relacionados com os Produtos comprados pelo 
Comprador da Companhia, da interpretação dessas Condições de Venda ou 
qualquer Cotação, Confirmação de Pedido ou Pedido relacionados com este 
instrumento ou com a violação, resolução ou validade dessas Condições de 
Venda de qualquer Cotação, Confirmação de Pedido ou Pedido, ou de 

relacionamentos que resultem dessas Condições de Venda ou qualquer Cotação, 
Confirmação de Pedido ou Pedido (incluindo, em toda a extensão permitida pela 
lei aplicável, relacionamentos com terceiros que não sejam signatários do 
presente instrumento), ou publicidade ou marketing da Companhia ou de qualquer 
de suas Afiliadas (coletivamente uma “Reclamação”) que a Companhia e o 
Comprador não consigam resolver entre si. 

 
12. GERAL 
12.1. Nenhuma modificação do presente instrumento será efetiva se não acordada por 

escrito, por ambas as partes. Nenhum curso de relações anteriores entre as 
partes e nenhuma prática de comércio será relevante para determinar o conteúdo 
dessas Condições de Venda ou Cotação, Confirmação de Pedido, Pedido ou 
fatura, ou qualquer documento eletrônico ou escrito assinado e enviado por 
qualquer das partes.  

12.2. A falha da Companhia em insistir, em uma ou mais instâncias, sobre a obediência 
de qualquer dos termos ou condições dessas Condições de Venda, ou em 
exercitar qualquer direito do presente instrumento, não deve ser interpretado 
como uma renúncia ou desistência da futura prestação de qualquer termo ou 
condições ou futuro exercício de tal direito. 

12.3. Nenhum direito, interesse ou obrigação dessas Condições de Venda podem ser 
atribuídos ou cedidos por qualquer das partes, sem a permissão por escrito da 
outra parte. 

12.4. A Companhia não será responsável e nenhuma responsabilidade deve resultar 
ao Comprador de qualquer atraso na entrega ou prestação que resulte em 
circunstâncias além do razoável controle da Companhia, incluindo, sem limitação, 
indisponibilidade de produto, atrasos de transporte, atrasos devido à incêndio, 
inundação, tempestades, condições climáticas severas, pandemias, falha de 
energia, problemas trabalhistas, atos de guerra, terrorismo, embargos, atos de 
Deus, escassez de suprimento de matéria prima ou componentes ou atos de 
qualquer governo ou agência (cada um “Evento de Força Maior”). A Companhia 
pode cancelar qualquer Pedido mediante notificação por escrito ao Comprador 
caso um Evento de Força Maior continue por um período de sessenta (60) dias 
consecutivos ou mais.   

12.5. A Companhia pode apresentar em qualquer evento como feiras comerciais, 
exposições ou shows, em qualquer tipo de publicidade e documentos comerciais, 
e para investidores da Companhia ou potencial investidores, os Produtos feitos 
pelo Comprador. 

12.6. O relacionamento entre a Companhia e o Comprador é o de contratantes 
independentes e não de empregador/empregado, parceria ou joint venture. 

12.7.  Se qualquer termo dessas Condições de Venda for determinado como inválido 
por uma corte de jurisdição competente, a mesma não afeta a validade, legalidade 
ou aplicabilidade dos demais termos e condições destas Condições de Venda. 

12.8. Esta Seção e as Seções seguintes devem sobreviver ao vencimento ou resolução 
das Condições de Venda: 1, 2a, 2d, 2e, 2f, 3a, e 4 a 12. 

 


