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Estes Termos e Condições de Venda regem as vendas 
realizadas pela Viskase Brasil Embalagens Ltda. aos 
seus Compradores. Todos e quaisquer bens ou serviços 
fornecidos pela Viskase ao Comprador serão regidos por 
estes Termos e Condições de Venda, a menos que a 
Viskase e o Comprador tenham mutuamente celebrado 
um contrato definitivo para os bens ou serviços cobertos 
por um Reconhecimento, assinado por um representante 
autorizado da Viskase, caso em que os termos e 
condições de tal contrato definitivo prevalecerão sobre 
quaisquer disposições conflitantes nestes Termos e 
Condições de Venda. A Viskase poderá fornecer Termos 
e Condições alternativos ou suplementares a um 
Comprador com seu Reconhecimento. Nestes casos, 
quaisquer termos adicionais ou termos que entrem em 
conflito com estes Termos e Condições de Venda 
estabelecidos nos Termos e Condições alternativos ou 
suplementares prevalecerão. Quaisquer termos ou 
termos adicionais incorporados em qualquer pedido de 
compra ou outro documento entregue pelo Comprador, 
que entrem em conflito com estes Termos e Condições de 
Venda ou com quaisquer Termos e Condições de Venda 
alternativos ou suplementares fornecidos pela Viskase, 
são rejeitados e não serão vinculativos à Viskase. 
 

*  * * 
 
1. CONDIÇÕES GERAIS. Estes Termos e 
Condições de Venda (“T&Cs”) aplicam-se à compra de 
produtos pelo Comprador (“Comprador”) da Viskase 
Brasil Embalagens Ltda., com sede na Rodovia Dom 
Pedro I, Km. 87, Condomínio Empresarial Barão de Mauá, 
Edifício Michelangelo, conjuntos 22, 23 e 24, Ponte Alta, 
CEP: 12.954-260, Município de Atibaia, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.852.822/0001 -71 
(“Viskase”), e à venda de produtos da Viskase ao 
Comprador. O Comprador é identificado em qualquer 
cotação de acompanhamento, solicitação de crédito, 
proposta, confirmação de pedido ou fatura 
(“Confirmação de Venda”). O Comprador aceita estes 
T&Cs assinando e devolvendo a cotação da Viskase, 
enviando um pedido de compra em resposta à cotação, 
instruindo a Viskase a enviar o produto ou aceitando o 
produto da Viskase. Quaisquer termos adicionais ou 
diferentes incorporados em qualquer pedido de compra 
ou outro documento entregue pelo Comprador são neste 
ato rejeitados e não vincularão a Viskase, a menos que 
expressamente consentido por escrito por um 
representante autorizado da Viskase. O início da 
execução ou do envio de todo ou qualquer produto 
encomendado pelo Comprador será exclusivamente 
segundo os T&Cs da Viskase e, em nenhum caso, 
constituirá aceitação de quaisquer termos que não sejam 
os seus próprios, se não forem previamente acordados 
por escrito por um representante autorizado da Viskase. 
 
2. RECONHECIMENTOS. Nenhum pedido é 
vinculativo à Viskase, até que a Viskase aceite tal pedido 
em seu formulário oficial de reconhecimento por escrito, 
por fax ou por e-mail, por um representante autorizado da 
Viskase (“Reconhecimento”). 
 
3. PREÇO E TERMOS. Os preços e termos 
especificados nestes T&Cs estão sujeitos a alterações 
sem notificação prévia, até que um pedido de produto seja 
aceito. Os preços dos pedidos aceitos são firmes. Os 
preços, as condições de pagamento e condições de 

entrega da Viskase na data de envio regerão a venda do 
produto no envio. Além do preço de compra, o Comprador 
deverá pagar à Viskase o valor de todos os impostos 
governamentais, impostos especiais de consumo e/ou 
outros encargos (exceto impostos que incidam ou que 
sejam calculados pelo lucro líquido) que a Viskase possa 
ser obrigada a pagar com relação à produção, à venda, 
ou ao transporte de qualquer produto entregue, salvo 
disposição de lei em contrário. 
 
4. PAGAMENTO. Os pagamentos não efetuados 
até a data de vencimento estão sujeitos à atualização 
monetária de acordo com a variação do __[Índice IGP-
M/FGV]__, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 
mês, ambos calculados desde a data de vencimento até 
o pagamento efetivo, e multa por descumprimento no 
valor de __[15% (quinze por cento)]__ sobre o valor total 
acumulado. Além disso, o Comprador deverá reembolsar 
a Viskase por quaisquer custos incorridos na cobrança de 
quaisquer valores em atraso, incluindo custas judiciais, 
despesas desembolsadas e honorários advocatícios. 
 
5. ENTREGA. Todos os produtos serão enviados 
para o armazém da Viskase na condição FOB. O 
Comprador será responsável por todos os custos de frete. 
A Viskase tentará cumprir qualquer data de envio ou 
entrega especificada pelo Comprador, mas em nenhum 
caso a Viskase será responsável por falta de envio ou 
entrega em qualquer data específica. 
 
6. CANCELAMENTO E MUDANÇA DE PEDIDO. 
Nenhum pedido em produção poderá ser cancelado, ter a 
entrega adiada ou ter quantidades ou especificações 
alteradas. 
 
7. DEVOLUÇÕES E ENTREGAS A MENOR. 
Nenhum produto poderá ser devolvido sem autorização 
prévia, expressa por escrito da Viskase. As solicitações 
de devolução devem ser feitas pelo Comprador no prazo 
de 30 (trinta) dias após o envio. Sob nenhuma 
circunstância o produto impresso ou fora do padrão será 
elegível para devolução. Quaisquer devoluções aceitas 
pela Viskase devem estar em sua condição original e em 
caixas intactas e sem danos. A aceitação da entrega de 
devoluções autorizadas pela Viskase não constituirá uma 
renúncia a nenhum de seus direitos ou recursos com 
relação ao produto devolvido que não atenda aos padrões 
acima. As devoluções adequadas serão creditadas em 
compras futuras, pelo preço total cobrado do Comprador, 
menos as taxas de frete em ambos os sentidos, e a(s) 
taxa(s) padrão de recolocação no estoque e/ou 
reembalagem da Viskase. Qualquer reclamação do 
Comprador por entregas a menor deve ser feita dentro de 
10 (dez) dias após o recebimento do produto. 
 
8. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. A 
Viskase garante que o produto entregue segundo a 
Confirmação de Venda e estes T&Cs atendem às 
especificações ou normas padrão da Viskase, conforme o 
caso, para o produto. A Viskase garante ainda que tal 
produto está adequadamente contido, embalado e 
rotulado e está em conformidade com as promessas e 
afirmações de fato feitas no recipiente e no rótulo. A 
GARANTIA IMPRESSA ACIMA É A ÚNICA GARANTIA 
COM RELAÇÃO AO PRODUTO. EXCETO CONFORME 
ESPECIFICAMENTE PREVISTO ACIMA, NÃO HÁ 
GARANTIAS EXPRESSAS OU TÁCITAS COM 



RELAÇÃO AO PRODUTO, E A VISKASE SE ISENTA DE 
TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU TÁCITAS, 
INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER 
PROPÓSITO PARTICULAR OU ESPECÍFICO. 
 
O recebimento pelo Comprador de qualquer produto 
entregue segundo estes T&Cs e a Confirmação de 
Vendas será uma aceitação sem ressalvas e uma 
renúncia pelo Comprador a toda e qualquer reclamação 
com relação a tal produto, a menos que o Comprador 
notifique a Viskase por escrito de uma reclamação dentro 
de 30 (trinta) dias após o recebimento do produto. O 
Comprador assume todos os riscos e responsabilidade 
pelos resultados obtidos pelo uso de qualquer produto 
entregue. FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE A 
RESPONSABILIDADE DA VISKASE, SEJA POR 
CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL, GARANTIA OU DE OUTRA 
FORMA, NÃO EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA 
PAGO PELO COMPRADOR, E EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA A VISKASE SERÁ RESPONSÁVEL 
POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU 
EMERGENTES. NENHUMA AÇÃO DECORRENTE 
DESTA OPERAÇÃO PODERÁ SER INSTAURADA 
PELO COMPRADOR MAIS DE UM ANO APÓS A 
ENTREGA DO PRODUTO. 
 
9. LICENÇAS. A compra de produto da Viskase 
não confere nenhuma licença, expressa ou implícita, ao 
Comprador segundo quaisquer patentes, marcas 
registradas, know-how ou outra propriedade intelectual da 
Viskase, que permanecerá sendo de propriedade única e 
exclusiva da Viskase em todos os momentos. 
 
 
10. EXCESSOS OU FALTAS. Excessos ou faltas 

de até 15% (quinze por cento) constituirão o cumprimento 

adequado de todos os pedidos e não podem ser 

invocados pelo Comprador como descumprimento pela 

Viskase com qualquer pedido de venda ou confirmação. 

Em todos os casos, a Viskase cobrará (e o cliente será 

responsável por pagar) pelos volumes/quantidades 

efetivamente entregues. 

 
11. FORÇA MAIOR. A Viskase não será 
responsável pelo seu não cumprimento se o seu 
desempenho se tornar impossível ou impraticável devido 
a casos fortuitos ou outros eventos fora do seu controlo 
razoável, que podem incluir, entre outros, incêndios, 
tempestades, inundações, terramotos, motins, guerras, 
sabotagem, atos de terrorismo ou outros distúrbios civis, 
acidentes, disputas trabalhistas, paralisações 
trabalhistas, liminares, embargos de transporte, escassez 
ou atraso na obtenção de produtos, estoque ou produtos 
de embalagem, ou acesso a serviços ou instalações de 
transporte, seja devido a distúrbios na cadeia de 
suprimentos ou de outra forma, pandemias, endemias ou 
outras crises globais de saúde, conforme anunciado pela 
Organização Mundial da Saúde e/ou pelos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças, ou quaisquer atos, 
regulamentos ou outros requisitos federais, estaduais, 
distritais, municipais, ou governos locais ou escritórios, 
subdivisões ou agências destes. 
 
A Viskase terá o direito de omitir durante o período de tal 
ocorrência de força maior toda ou qualquer parte da 
quantidade de produto entregue durante esse período. A 
quantidade total encomendada será reduzida pela 
quantidade omitida se, devido a tal ocorrência, na opinião 
exclusiva da Viskase, for impraticável para a Viskase 

suprir as demandas totais de qualquer produto. A Viskase 
terá o direito de alocar sua oferta disponível entre seus 
clientes e para suas próprias necessidades, conforme 
julgar necessário. Em nenhum caso a Viskase será 
obrigada a comprar produtos de outras partes para 
permitir a entrega do produto ao Comprador, não obstante 
tal redução ser substancial e resultar no cancelamento 
desta operação. 
 
12. SUSPENSÃO DE CRÉDITO/ENVIO. Se o 
Comprador não cumprir as condições de pagamento da 
Viskase segundo estes T&Cs ou qualquer outro contrato 
celebrado com a Viskase, ou se a Viskase tiver qualquer 
dúvida a qualquer momento quanto à responsabilidade 
financeira do Comprador, a Viskase poderá, entre outros 
recursos, rescindir seu contrato de venda ao Comprador, 
suspender outras entregas de produtos ou exigir 
pagamento antecipado como condição de envio. 
 
13. ARTE FINAL E PLACAS. Toda a arte final, 
composição e impressão é feita pela ou para a Viskase 
mediante a instrução do Comprador. O Comprador 
assume toda a responsabilidade pela violação de direitos 
autorais e marcas registradas, se houver, e defenderá e 
isentará a Viskase de quaisquer custos, danos ou 
despesas, incluindo honorários advocatícios, que possam 
resultar da atuação como tal agente. 
 
Todas as chapas de impressão, sejam originais ou de 
reposição, permanecem e propriedade exclusiva da 
Viskase, e o Comprador não tem direito de propriedade 
sobre tais chapas, mesmo que parte ou todo o custo 
original tenha sido arcado pelo Comprador. Se tais placas 
não forem usadas por 3 (três) anos, a Viskase se reserva 
o direito de destruir as placas sem notificação prévia ao 
Comprador e sem responsabilidade. Os projetos de layout 
propostos requerem aprovação prévia da Viskase. 
 
14. LEI APLICÁVEL. A validade, interpretação e 
execução desta operação entre o Comprador e a Viskase 
cobrindo a venda do produto ao Comprador serão regidas 
pelas leis da República Federativa do Brasil, excluindo 
quaisquer conflitos de regras legais que possam resultar 
na aplicação das leis de outra jurisdição. A Convenção da 
ONU sobre Contratos de Venda Internacional de 
Mercadorias não se aplica a estes T&Cs ou a qualquer 
Confirmação de Venda. 
 
15. FORO: Qualquer ação instaurada relacionada 
ou decorrente destes T&Cs e de qualquer Confirmação de 
Venda será ajuizada nos tribunais da cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, e o Comprador consente 
com a competência e o foro de tal tribunal. Não obstante 
o acima exposto, o Comprador reconhece e concorda que 
os recursos legais para uma violação ou ameaça de 
violação de qualquer um destes T&Cs ou de qualquer 
Confirmação de Venda podem ser inadequados e, em 
reconhecimento a esse fato, o Comprador concorda que 
a Viskase terá o direito de fazer cumprir os termos destes 
T&Cs ou qualquer Confirmação de Vendas e qualquer 
uma de suas disposições, requerendo a um tribunal 
competente uma liminar, execução específica ou outra 
tutela em equidade, sem prejuízo de quaisquer outros 
direitos e recursos que a Viskase possa ter. 
 
16. TITULARIDADE E RISCO DE PERDA, DANO 
OU DESTRUIÇÃO. A titularidade e o risco de perda, dano 
ou destruição do produto serão transferidos ao 
Comprador mediante a entrega de tal produto pela 
Viskase a uma transportadora ou quando da remessa ao 
Comprador no armazém da Viskase. 
 



17. ENCARGOS DE AMARRAÇÃO. Todos os 
encargos de amarração referem-se a serviços prestados 
pelo serviço de amarração selecionado pelo Comprador. 
Qualquer frete adicional incorrido com relação aos 
serviços de amarração será arcado pelo Comprador. 
 
18. INDENIZAÇÃO. O Comprador deverá indenizar 
e isentar a Viskase, suas afiliadas e qualquer um de seus 
respectivos diretores, conselheiros, funcionários, 
agentes, representantes autorizados, sucessores, 
cessionários e contratados de todas as reivindicações, 
responsabilidades, perdas, danos e despesas, de 
qualquer natureza que seja, que possa resultar ou surgir 
com relação a estes T&Cs, a qualquer Confirmação de 
Vendas e a quaisquer bens ou serviços fornecidos 
segundo este instrumento. Tal indenização incluirá o 
pagamento de todos os honorários advocatícios e outros 
custos incorridos pela Viskase na defesa de tais 
reivindicações. O Comprador será responsável pela 
perda, destruição ou dano a todas as ferramentas, 
equipamentos e outros bens pessoais da Viskase, de 
qualquer subcontratado da Viskase ou qualquer um de 
seus funcionários ou agentes. 
 
19. DISPOSIÇÕES DIVERSAS. Estes T&Cs e 
qualquer Confirmação de Vendas contêm o acordo 
integral entre a Viskase e o Comprador com relação à 
venda e compra do produto, e substituem todos e 
quaisquer acordos ou entendimentos anteriores, por 
escrito ou verbais, expressos ou tácitos, a eles 
relacionados. O Comprador não poderá ceder seu pedido, 
estes T&Cs ou qualquer Confirmação de Venda e 
condições, ou qualquer direito ou interesse nestes ou 
qualquer outra obrigação decorrente deste instrumento, 
sem o consentimento prévio e por escrito da Viskase. 
Estes T&Cs não podem ser modificados ou alterados sem 
o consentimento prévio e por escrito de um representante 
autorizado da Viskase. Qualquer renúncia por parte da 
Viskase a qualquer violação destes T&Cs deverá ser feita 
por escrito e assinada pela Viskase, e nenhuma renúncia 
será interpretada como uma renúncia a qualquer outra 
violação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


