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TERMOS E CONDI<;OES GERAIS DE VENDAS IAMERICA DO SUL 

1. GERAL: Estes termos e condi96es ("Termos e Condi96es Gerais de Vendas") serao aplicaveis a qualquer 
contrato ("Contrato") para a venda de produtos ("Produtos"), servi9os ("Servi9os") ou uma combina9ao de 
ambos Produtos e Servi9os por quaisquer subsidiarias diretas ou indiretas, empreendimentos conjuntos e/ou 
quaisquer outras entidades afiliadas da WestRock ( coletivamente e individualmente, "Vendedor"). Os Termos e 
Condi96es Gerais de Vendas deverao ser incorporados e serao parte integrante essencial dos seguintes 
documentos: (a) qualquer concorrencia, cota9ao, resposta a uma solicita9ao de cota9ao, proposta, ou qualquer 
outra forma de oferta para a venda de Produtos ou Servi9os ("Proposta") pelo Vendedor a um comprador 
("Comprador"); (b) qualquer forma de aceita9ao de pedido pelo Vendedor para o Comprador ("Aceita9ao de 
Pedido"); e ( c) qualquer fatura ou documento similar enviado pelo Vendedor para a venda de Produtos ou 
Servi9os ("Fatura"). Os Termos e Condi96es Gerais de Vendas deverao substituir quaisquer termos e condi96es 
oferecidos anteriormente pelo Comprador e serao os unicos termos e condi96es aplicaveis a uma compra pelo 
Comprador de Produtos ou Servi9os de acordo com os termos constantes da Proposta, Aceita9ao de Pedido ou 
Fatura. Os Termos e Condi96es Gerais de Vendas nao podem ser modificados ou alterados sem o consentimento 
escrito do Vendedor. 0 Vendedor se opoe e rejeita de forma expressa e explicita quaisquer termos e condi96es 
ou outras disposi96es dos pedidos de compra do Comprador, formularios impressos, correspondencias ou 
quaisquer outras declara96es escritas ou verbais que forem diferentes, inconsistentes ou adicionais aos Termos e 
Condi96es Gerais de Vendas. Os esfor9os do Comprador para alterar os Termos e Condi96es Gerais de Vendas 
ou os termos dispostos na Proposta, Aceita9ao de Pedido ou Fatura constituirao altera9ao importante da oferta do 
Vendedor e nao serao vinculantes com rela9ao a este. 0 recebimento pelo V endedor de um pedido de compra 
do Comprador de Produtos ou Servi9os ou o inicio de qualquer trabalho de produ9ao e fomecimento de Produtos 
ou Servi9os constituirao aceita9ao pelo Comprador destes Termos e Condi96es Gerais de Vendas. 
Independentemente de qualquer pratica de mercado ou praticas comerciais previas entre o Comprador e o 
Vendedor, o Comprador devera aderir ao cumprimento estrito dos Termos e Condi96es Gerais de Vendas. 

2. PRE~O: Os Servi9os ou Produtos e outros itens abrangidos por este termo deverao ser vendidos e faturados 
pelo(s) pre9o(s) da Proposta, Aceita9ao de Pedido ou outros documentos de venda, salvo se de outra forma 
estipulado por escrito. Os pre9os dispostos na Proposta do Vendedor serao validos ate 30 (trinta) dias contados 
da data da sua emissao. Seo Comprador nao manifestar o seu aceite aProposta no periodo de 30 (trinta) dias, o 
Vendedor reserva-se o direito de ajustar os pre9os dos Servi9os ou Produtos. Salvo se de outra forma escrita, os 
pre9os nao incluem impastos sobre a produ9ao, venda ou consumo de bens, uso ou outros tributos federais, 
estaduais ou municipais sobre as vendas. Salvo se expressamente acordado de outra forma pelas partes, todos os 
tributos deverao ser pagos pelo Comprador. Se o Vendedor vier a pagar tais tributos, o Comprador devera, 
mediante solicita9ao, reembolsar o Vendedor de tais valores. 

3. ENTREGA E TRANSPORTE: Salvo se expressamente acordado de outra forma pelas partes, todos os Produtos 

vendidos com base neste instrumento deverao ser transportados e entregues, conforme uma das seguintes formas: 

(1) FOB (Free On Board): o Comprador assume todos os riscos e custos com o transporte dos Produtos assim que 

ecolocado no veiculo. 0 carregamento dos Produtos no veiculo do Comprador ocorrera por conta do Vendedor. 

Todos os encargos com o transporte e entrega serao suportados pelo Comprador. Os riscos de perda e danos dos 

Produtos serao transferidas ao Comprador com a coloca9ao dos Produtos no veiculo do transportador contratado 

pelo Comprador, o qual devera apresentar uma ordem de coleta e um termo de responsabilidade para entrada e 

retirada dos produtos no Vendedor; (2) CIF (Cost, Insurance e Freight): 0 Vendedor e responsavel por todos os 

custos e riscos da entrega dos Produtos, incluindo o seguro e o frete . Esta responsabilidade finda quando os 

Produtos chegam ao local de destino designado pelo Comprador, e; (3) FCA (Free Carrier): 0 Vendedor completa 

suas obriga96es quando entrega os Produtos, desembara9ada para a exporta9ao aos cuidados do transportador 

intemacional indicado pelo Comprador, no local determinado, momento em que cessam todas as 



responsabilidades do V endedor, ficando o Comprador responsavel por todas as despesas e por quaisquer perdas ou 
danos que os Produtos possam vir a sofrer. 0 descarregamento do veiculo ocorrera por conta e risco do 
Comprador. 

4. INSPE<;AO: 0 Comprador podera inspecionar os Produtos no local de destino em ate 7 (sete) dias ap6s a sua 
chegada. 0 Comprador devera aceitar qualquer oferta de Produtos pelo Vendedor que esteja substancialmente 
em conformidade com as especifica95es das Produtos considerando-se as tolerancias das normas da industria e 
os termos aqui contidos, sujeito as medidas do Comprador dispostas no paragrafo 8 abaixo. Sera considerada 
aceita9ao tacita pelo Comprador da oferta de Produtos se o Comprador deixar de inspecionar ou de enviar 
notifica9ao de recusa por escrito ao Vendedor em ate 10 (dez) dias ap6s a chegada das Produtos, sendo que tal 
notifica9ao devera descrever os Produtos recusados e as nao conformidades ou defeitos que fundamentem a 
recusa do Comprador. 

5. PAGAMENTO: Salvo se expressamente acordado de outra forma, as condi95es de pagamento serao de forma 
liquida em 30 dias ap6s a data de embarque. Salvo se de outra forma expressamente acordado entre o Vendedor 
e Comprador, todos os pagamentos deverao ser feitos na moeda corrente da Republica Federativa do Brasil. Ao 
Vendedor reserva-se o direito de, ap6s realizar analise da saude fmanceira do Comprador, solicitar condi95es de 
pagamento diferenciadas daquelas aqui estabelecidas, tais como antecipa9ao de pagamento, bem como exigir 
garantias de cumprimento das o briga95es do Comprador. N estas situa95es, fica desde j a autorizado ao V endedor 
suspender a produ9ao, o embarque e/ou as entregas dos Produtos. Caso o Comprador nao concorde condi95es 
aqui estabelecidas, o V endedor podera considerar o presente termo automaticamente rescindido independente de 
notifica9ao previa, ficando assegurado ao Vendedor o direito de cancelar todas as entregas, tomando qualquer 
valor devido pelo Comprador exequivel nos termos da legisla9ao vigente. Se o Vendedor contratar uma agencia 
de cobran9a e/ou advogados para cobrar valores devidos, todos os custos de cobran9a, inclusive honorarios 
advocaticios deverao ser pagos pelo Comprador. 

6. GARANTIAS: 0 Vendedor garante que (a) todos os Produtos que forem produzidos, no momenta da sua 
entrega e pelo periodo de 60 (sessenta) dias contados da sua entrega, obedecerao as especifica95es do Vendedor 
ou a descri9ao fomecida pelo Vendedor, sujeito a varia95es no papelao, ilustra9ao, dimensoes, peso, retidao, 
possibilidade de leitura 6ptica, composi9ao, propriedades mecanicas, e cores dentro das normas vigentes e 
devera ter qualidade igual aos Produtos similares produzidas pelo Vendedor; (b) todos os Servi9os deverao ser 
executados em conformidade com as especifica95es acordadas sujeito a tolerancias das normas tecnicas 
vigentes; e ( c) o Vendedor devera transmitir o direito real de propriedade das Produtos em boa ordem. 0 
VENDEDOR NAO GARANTE QUE OS PRODUTOS SEJAM COMERCIALIZA VEIS OU APTOS PARA 
QUAISQUER FINS ESPECIFICOS, E NEM PRESTA QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU 
IMPLICITA, DE PLENO DIREITO OU POR OUTRA FORMA, EXCETO AQUELAS EXPRESSAMENTE 
AQUI DISPOSTAS. 0 VENDEDOR NAO PRESTA QUALQUER GARANTIA COM RELA<;AO AOS 
PRODUTOS OU SEUS COMPONENTES QUE NAO FOREM PRODUZIDOS PELO VENDEDOR. A 
determina9ao fmal da adequa9ao dos Produtos para os usos e finalidades do Comprador e de responsabilidade 
exclusiva do Comprador, e o Vendedor nao sera responsavel portal adequa9ao, tais como, porem nao se 
limitando, o Vendedor nao sera responsavel pela possibilidade de processamento mecanico de caixas de papelao 
ou embalagens vendidas sob este instrumento que nao forem usadas pelo Comprador em ate 60 (sessenta) dias 
do seu recebimento; sendo que adicionalmente o Vendedor nao sera de forma alguma responsavel pela 
possibilidade de processamento mecanico alem de 90 (noventa) dias da data de produ9ao, independentemente da 
data em que o Comprador recebeu os Produtos. Independentemente do disposto acima, as partes adicionalmente 
entendem e concordam que a garantia prestada no paragrafo 6( a) e 6(b) nao sera aplicavel na medida em que o 
Comprador ou seus , funcionarios, representantes ou contratados (inclusive empresas de transporte) cometerem 
ou deixarem de cometer, por ato ou omissao, quaisquer das seguintes situa95es: (i) abusarem ou danificarem os 
Produtos ou Servi9os; (ii) fizerem mau uso dos Produtos ou objetos pelos quais os Servi9os forem prestados; (iii) 
armazenarem de forma impr6pria os Produtos sujeitando-os ao calor, umidade, ou condi95es ambiente 
excessivas; ou (iv) permitirem qualquer outra condi9ao ou ato que resulte em nao atendimento pelos Produtos ou 
Servi9os da garantia disposta no paragrafo 6(a) ou 6(b ). 



7. INADIMPLEMENTO: 0 Comprador estani inadimplente se (a) violar de forma material quaisquer de suas 

obriga95es sob este instrumento e (i) deixar de corrigir tal viola9ao material em ate 10 ( dez) dias da sua 

ocorrencia ou (ii) tal viola9ao resultar em prejuizos ou danos ao Vendedor; (b) um pedido de falencia seja 

requerido contra o Comprador; ( c) o Comprador ajuizar outer ajuizado contra si pedido de falencia ou 

recupera9ao judicial; ou (d) o Comprador esta inadimplente com os pagamentos devidos ao Vendedor. Em 

qualquer destas situa95es e independente de notifica9ao previa, o V endedor tera o direito de terminar 

imediatamente qualquer Contrato. 


8. LIMITA(;OES: Visto que o valor dos Produtos vendidos por este instrumento podem ser substancialmente 
desproporcionais ao valor dos produtos a serem usados em conjunto e com a finalidade especifica de limitar a 

responsabilidade do Vendedor a um montante que seja razoavelmente proporcional ao valor comercial desta 
negocia9ao, o Comprador e o Vendedor concordam neste ato de forma expressa com os termos e condi95es 
dispostos nesta Clausula 8 com rela9ao as ressalvas e limita9oes da responsabilidade do V endedor. T odas as 
reclama95es por quantidade faltante ou supostos defeitos de qualidade serao consideradas renunciadas exceto se 

feitas em ate 30 (trinta) dias do recebimento <las Produtos pelo Comprador ou do termino dos Servi9os. 0 
COMPRADOR NESTE ATO CONCORDA QUE REFERIDOS 30 DIAS SAO UM PERIODO DE TEMPO 
RAZO A VEL PARA INFORMAR O VENDEDOR DAS REFERIDAS RECLAMA(;OES. Em nenhum evento tal 
Reclama9ao dara o direito ao Comprador de reivindica9ao se for feita ap6s os Produtos terem sido usadas, 

processadas ou transferidas pelo Comprador. Os Produtos defeituosos ou nao conformes deverao ser 
disponibilizados pelo Comprador para inspe9ao pelo Vendedor. EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA O 
VENDEDOR SERA RESPONSA VEL PERANTE O COMPRADOR OU QUAISQUER TERCEIROS POR 
QUAISQUER LUCROS CESSANTES OU INDENIZA(;AO POR DANOS INDIRETOS, POR QUALQUER 

VIOLA(;AO DE GARANTIA OU OUTRA VIOLA(;AO DAS OBRIGA(;OES DO VENDEDOR CONTIDAS 
NESTE INSTRUMENTO OU POR CONDUTA NEGLIGENTE DO VENDEDOR EM DESEMPENHAR SUAS 
OBRIGA(;OES AQUI CONTIDAS MESMO QUE O VENDEDOR SEJA NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE 
DE TAIS INDENIZA(;OES. A RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR E AS MEDIDAS EXCLUSIV AS DO 
COMPRADOR SAO, COM BASE NOS TERMOS E CONDI(;OES GERAIS DE VENDAS ENO CODIGO 

COMERCIAL UNIFORME, LIMITADAS PELO PRESENTE INSTRUMENTO A UMA DAS SEGUINTES 
MEDIDAS, AESCOLHA DO VENDEDOR: (a) A REP ARA(;AO DE QUALQUER MERCADO RIA 
DEFEITUOSA OU NAO CONFORME; (b) REEXECU(;AO DOS SERVI(;OS NAO CONFORMES; (c) A 
SUBSTITUI(;AO DESTAS PORPRODUTOS CONFORMES; OU (d) 0 REEMBOLSO DO PRE(;O DE 
COMPRA; OU (e) A CONCESSAO DE ABATIMENTO RAZOAVEL POR CONTA DE TAIS DEFEITOS OU 
NAO CONFORMIDADES. 0 COMPRADOR NAO TERA DIREITO A NENHUMA OUTRA MED IDA, SEJA 

POR CONTRATO, GARANTIA, RESPONSABILIDADES PELO PRODUTO OU OUTRA FORMA, EXCETO 
CONFORME AQUI DISPOSTO. EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA A RESPONSABILIDADE DO 

VENDEDOR EXCEDERA O PRE(;O DE COMPRA DAQUELA PARCELA DE PRODUTOS OU SERVI(;OS 
QUE FOREM CONSIDERADAS DEFEITUOSAS OU NAO CONFORMES COM AS OBRIGA(;OES DE 
GARANTIA DO VENDEDOR AQUI CONTIDAS. A substitui9ao dos Produtos defeituosos ou nao conformes ou 
o reembolso do pre90 de compra <las Produtos serao feitos somente mediante a devolu9ao dos Produtos 
defeituosas ou nao conformes, os quais nao poderao ser devolvidos ate que o Vendedor tenha consentido com isso 
e tenha entregue ao Comprador instru95es de embarque por escrito. Em nenhuma circunstancia sera permitido ao 
Comprador compensar ou creditar quaisquer valores devidos ao Vendedor exceto se o Vendedor tiver concordado 
com isso por escrito. Os produtos que forem rejeitados ou reclamados deverao ser imediatamente separados pelo 

COMPRADOR num dep6sito seguro para serem inspecionados pelo Vendedor. 

9. ATRASOS PORMOTIVO DE FORCA MAIOR: As obriga95es do Vendedor aqui contidas estarao isentas 



durante o periodo em que uma das seguintes condi9oes existir: (a) greve; (b) incendios, inunda9oes, condi9oes 
meteorol6gicas severas, ou outros motivos de fowa maior; ( c) desordens, guerra, sabotagem ou outras 
perturba9oes da paz; ( d) panes, destrui9ao ou falhas de qualquer tipo dos equipamentos e instala9oes do 
Vendedor que forem necessarios para o desempenho deste instrumento originados por qualquer motivo, ou 
acidentes nas fabricas do V endedor; ( e) atrasos no frete, redu9oes, quantidade faltante, diminui9ao ou suspensao 
de suprimentos, materia-prima, equipamento, instala9oes, energia, mao de obra, transporte ou outros fatores de 
produ9ao; (f) aumento no pre90 do frete, suprimentos, materia-prima (inclusive, mas nao se limitando ao pre90 
do papelao ), servi9os publicos, combustive!, mao de obra ou outros fatores de produ9ao em valor superior a 15% 
( quinze por cento) no momento em que o Vendedor cotou o pre90 das Produtos; (g) leis, regulamentos, normas 
ou decretos govemamentais, ou a participa9ao, voluntaria ou involuntaria, do Vendedor em qualquer plano de 
interesse publico geral, que afete de forma adversa a produ9ao ou entrega sob este instrumento; (h) atrasos de 
outros fomecedores; ou (i) qualquer outro motivo que esteja fora do controle razoavel do Vendedor, seja ou nao 
similar aos motivos e ocorrencias enumerados acima. No caso de qualquer atraso ou falha no cumprimento o 
Vendedor tera um prazo adicional para cumprir suas obriga9oes aqui contidas conforme seja razoavelmente 
necessario considerando as circunstancias. No caso de ocorrencia de quaisquer das situa9oes acima afetando a 
capacidade do Vendedor de cumprimento, o Vendedor tera o direito de negociar novos pre9os para as Produtos 
ou Servi9os. Alem disso, o Vendedor tera tambem o direito, conforme for necessario a criterio razoavel do 
Vendedor, de ratear igualmente entre os seus clientes (inclusive o pr6prio funcionamento da produ9ao do 
Vendedor, e subsidiarias e afiliadas) da forma que o Vendedor considerar equitativo, as Produtos entao 
disponiveis para entrega. 

10. TOLERANCIA QUANTO As UNIDADES EMBARCADAS: Exceto seas partes acordarem de outra forma 
por escrito, o Vendedor tera direito a uma tolerancia de mais ou menos 15% ( quinze por cento) baseado no peso 
ou numero de itens ou outra unidade de medida das Produtos requeridas pelo Comprador em cada negocia9ao. 

11. INFORMA<;OES TECNICAS, INVEN<;OES E INFORMA<;OES CONFIDENCIAIS: . Salvo se 
expressamente acordado de outra forma pelas partes, todos os (a) esbo9os, dados, especifica9oes, desenhos, 
padroes, mo Ides, ferramentas, amostras e outros itens preparados pelo Vendedor; e (b) inven9oes feitas pelo 
Vendedor, inclusive inven9oes baseadas nas informa9oes fomecidas pelo Comprador, relacionadas acompra de 
Produtos, serao de unica e exclusiva propriedade do Vendedor. Esta disposi9ao inclui toda e qualquer descoberta, 
inven9ao ou melhorias relacionadas a qualquer processo, maquina, produ9ao ou montagem de assunto relacionado 
aos neg6cios do Vendedor, seja patenteavel ou nao, e toda e qualquer ideia, metodo, sistema ou projetos uteis aos 
neg6cios do Vendedor ( as "Inven9oes") que qualquer funcionario do Vendedor tenha feito ou concebido a 
qualquer momento. Todas essas Inven9oes serao de propriedade exclusiva do Vendedor, e o Comprador devera 
cooperar para auxiliar o Vendedor a obter toda evidencia documental confirmando a propriedade do Vendedor, 
inclusive, mas nao se limitando aos pedidos de patentes. "Informa9ao Confidencial" significa todo o 
conhecimento de neg6cio do Vendedor, informa9oes tecnicas, informa9oes comerciais, dados, desenhos, 
especifica9oes, projetos, esbo9os, experiencia ou conhecimento razoavelmente relacionado anegocia9ao que e 
objeto deste termo, seja transmitidos por escrito, de forma oral ou eletronica, inclusive discussoes iniciais ou 
preliminares, na medida em que estas forem secretas ou confidenciais inclusive, mas nao se limitando: aos 
seguintes documentos e informa9oes do Vendedor: (1) projetos de produ9ao confidenciais, procedimentos, 
metodos, opera9oes, relat6rios, esbo9os, manuais, equipamentos, engenharia da informa9ao, informa9oes tecnicas, 
e projetos e estruturas dos equipamentos e configura9oes; (2) projetos de produtos confidenciais, prot6tipos, 
amostras, formulas e especifica9oes e informa9oes relacionadas a desenhos de projetos confidenciais, marketing, 
publicidade, qualidade, custos, configura9oes e usos; (3) listas e informa9oes de clientes e fomecedores 
confidenciais, projetos de neg6cios, volumes de venda, numeros de lucratividade, informa9oes financeiras ou 
outras informa9oes economicas ou comerciais; e ( 4) programas de computador confidenciais, firmware, dados, 
base de dados, redes, procedimentos de seguran9a, ou outras informa9oes confidenciais relacionadas direta ou 
indiretamente ao sistema ou rede de computadores. 0 Comprador nao devera, sem o expresso consentimento do 
Vendedor, usar ou divulgar a qualquer pessoa, companhia ou agencia govemamental qualquer Informa9ao 
Confidencial, sendo que o Comprador pode, no entanto, divulgar a Informa9ao Confidencial aos seus funcionarios 
que tenham necessidade de conhecer tal informa9ao relacionada com a negocia9ao e que se comprometam com o 
Comprador a nao divulgar a Informa9ao Confidencial a qualquer outra pessoa, empresa ou agencia 



govemamental. Seo Comprador for legalmente obrigado por determina9ao govemamental a divulgar qualquer 
Informa9ao Confidencial, o Comprador devera fomecer imediatamente ao V endedor notifica9ao previa de tal 
requisi9ao para que o V endedor possa providenciar uma ordem judicial ou outra medida adequada para assegurar 
a confidencialidade das suas informa9oes. Se uma ordem judicial ou outra medida nao for obtida, o Comprador 
concorda em fomecer somente a Informa9ao Confidencial que o Comprador que esteja estritamente obrigado a 
divulgar, e concorda em mobilizar seus melhores esfor9os para assegurar que tal Informa9ao Confidencial 
recebera tratamento sigiloso. 0 Vendedor concorda que a Informa9ao Confidencial nao inclui informa9oes que o 
Comprador possa demonstrar que: (a) eram de conhecimento publico antes da divulga9ao inicial pelo Vendedor 
ou que venham a se tomar de conhecimento publico logo ap6s a divulga9ao inicial por outro meio que nao seja 
um ato ou omissao do Comprador em viola9ao destes Termos e Condi9oes Gerais de Vendas; (b) eram de 
conhecimento do Comprador antes da divulga9ao inicial; (c) sejam divulgadas ao Comprador por outra pessoa ou 
entidade que nao estava sob nenhuma obriga9ao de sigilo com o Vendedor com rela9ao as informa9oes; ou (d) 
seja desenvolvida de forma independente pelo Comprador sem acesso a ou uso da Informa9ao Confidencial, ou 
viola9ao destes Termos e Condi9oes Gerais de Vendas. 0 Compradora assume, desde ja, a responsabilidade 
integral e incondicional pelo uso das marcas, simbolos, figuras, logotipos, desenhos, endere9os e outros dados 
gravados, registrados ou impressos nos produtos encomendados ao Vendedor, os quais foram produzidos de 
acordo com as especifica9oes fomecidas, por escrito, pelo Comprador. 

12. CANCELAMENTO /TERMINO: Ap6s aceite da Proposta, o Comprador nao podera cancelar a compra dos 
Produtos ou Servi9os, salvo se de outra forma acordado com o Vendedor. Fica assegurado ao Comprador 
requerer o direito de terminar o fomecimento dos Produtos ou Servi9os. Caso o V endedor aceite o pedido de 
cancelamento, o Comprador fica responsavel pelo pagamento ao Vendedor de todo o trabalho realizado a pedido 
do Comprador, bem como a todos os outros custos (inclusive trabalhos em andamento e materias-primas) 
incorridos ate a data do cancelamento, todos os lucros cessantes devidos pelo cancelamento e todos os outros 
encargos de cancelamento. 

13. ENTREGAS P ARCIAIS: 0 V endedor tera direito de fazer entregas parciais, exceto se estiver de outra 
forma acordado por escrito. 0 Vendedor podera emitir uma fatura separada para cada parcela, a qual devera ser 
paga no vencimento, independentemente de entregas subsequentes. Cada parcela sera considerada uma venda 
separada. 0 atraso na entrega de qualquer parcela nao exonerara o Comprador das suas obriga9oes de aceitar a 
entrega das demais parcelas. 

14. INDENIZA<;AO: Cada parte (a "Parte Indenizadora") concorda em indenizar, defender e isentar de 
responsabilidade a outra parte, seus acionistas, diretores, conselheiros, representantes e funcionarios 
( coletivamente as "Partes Indenizadas") contra qualquer reclama9ao de terceiros, a9oes, demandas, processos 
("Reclama9oes") envolvendo (i) indeniza9ao por danos diretos, ou (ii) lesao corporal, inclusive morte, junto com 
custos e despesas razoaveis efetivamente desembolsados, inclusive, mas nao se limitando a juros, multas e 
honoraries advocaticios razoaveis e desembolsos ( coletivamente "Indeniza9ao"), na medida em que ( e somente 
nesse caso) tais Reclama9oes resultarem em Indeniza9ao decorrente de (A) qualquer conduta dolosa por parte da 
Parte Indenizadora, seus funcionarios ou representantes, relacionados com o cumprimento deste termo, (B) uma 
viola9ao pela Parte Indenizadora de qualquer obriga9ao, garantia, declara9ao ou qualquer outra obriga9ao 
descrita neste termo, ou (C) uma viola9ao da lei, normas ou regulamentos govemamentais. Independentemente 
do disposto acima, o Comprador neste ato concorda que o V endedor nao sera responsavel por quaisquer custos, 
despesas, prejuizos, reclama9oes, demandas, a9oes, indeniza9ao, acordos, julgamentos ou decisoes ( as 
"Reclama9oes") decorrentes de recall dos produtos do Comprador aos quais as Produtos do Vendedor tenham 
sido incorporadas. As partes reconhecem, entendem e concordam que tais Reclama9oes nao fazem parte da base 
de negocia9ao das transa9oes aqui antecipadas. 

15. DISPOSI<;OES GERAIS: (A) Este Contrato pode ser cumprido ou cedido, e todos os direitos aqui contidos 
contra o Comprador poderao ser exercidos, no todo ou em parte, pelo V endedor ou por quaisquer de suas 
subsidiarias, afiliadas, empreendimentos conjuntos ou cessionarios do Vendedor. (B) 0 Vendedor e Comprador 
assumem exclusiva responsabilidade pelo cumprimento, em rela9ao a seus empregados, contratados e equipes de 



trabalho, qualquer que seja sua nacionalidade e categoria profissional, <las leis trabalhistas e de previdencia social, 
seguros e <las demais obriga9oes legais ou regulamentares decorrentes da rela9ao de emprego que mantiver com 
seus empregados e contratados, efetuando sob sua exclusiva responsabilidade, conta e risco, os descontos e 
recolhimentos a quern de direito, dos tributos, contribui9oes e demais obriga9oes que, por lei, forem devidos, 
sendo certo que caso haja qualquer descumprimento, fica obrigada a parte infratora a reembolsar a parte inocente 
de qualquer valor que, em virtude de autua9ao/condena9ao extrajudicial/judicial tiver esta que suportar, bem como 
de todas as demais custas, despesas e debitos ou onus dai originados, de quaisquer especies que sejam, e que a 
mesma vier a ter que suportar, com a sua defesa. (C) Na hip6tese de qualquer das disposi9oes constantes deste 
termo vir a ser declarada nula, todos os demais termos e condi9oes deverao continuar vigentes, produzindo seus 
respectivos efeitos. A disposi9ao declarada nula deveni ser substituida pela Vendedora e Compradora de comum 
acordo, por outra que reflita a real inten9ao da Vendedora e Compradora existente na data do aceite da Proposta. 
(D) Este termo obriga o Comprador e seus sucessores a qualquer titulo. (E) Nao se estabelece entre o Vendedor e 
Comprador qualquer forma de sociedade, associa9ao, mandato, agencia, cons6rcio, responsabilidade solidaria e/ou 
vinculo empregaticio, mantendo cada parte total independencia e autonomia na administra9ao e gerencia de seus 
neg6cios. (F) Este termo constitui o acordo integral entre o Vendedor e Comprador e supera e substitui todo e 
qualquer entendimento anterior ou presente sobre o mesmo objeto, assim como prevalece sobre qualquer outra 
declara9ao de vontade, inclusive sobre os seus anexos e propostas. (G) E expressamente vedada ao Comprador 
utilizar as marcas e/ou do nome comercial do Vendedor, em qualquer documento ou espa90, publico ou privado, 
sem a previa autoriza9ao por escrito do Vendedor, sob pena de ressarcimento de eventuais perdas e danos. (H) 
Erros de digita9ao, seja em calculos matematicos ou outros, feitos pelo Vendedor em uma Proposta, Aceita9ao de 
Pedido ou fatura emitida ao Comprador estarao sujeitos a corre9ao. (I) 0 Vendedor pode terminar qualquer 
Contrato e quaisquer de suas obriga9oes aqui contidas com ou sem motivo mediante notifica9ao por escrito ao 
Comprador. (J) No caso do Comprador determinar que precisa enviar notifica9ao ao Vendedor da suposta 
viola9ao de suas obriga9oes aqui contidas ou de qualquer a9ao ou demanda daqui resultante, o Comprador devera 
enviar notifica9ao ao Vendedor por carta registrada aos cuidados do Departamento Juridico, no endere90 A venida 
Carlos Grimaldi, n° 1701 - 6° andar, Fazenda Sao Quirino, CEP: 13.091-908, na Cidade de Campinas, Estado de 
Sao Paulo, Brasil. (K) 0 Comprador nao podera ceder o termo ou qualquer direito ou obriga9oes nele 
estabelecidos sem o previo consentimento por escrito do Vendedor. 0 Vendedor podera ceder o Contrato a 
qualquer de suas Filiais, a uma entidade que adquira completa ou substancialmente todos os ativos do Vendedor 
ou o sucessor em uma fusao, aquisi9ao ou liquida9ao do Vendedor. (L) 0 Contrato e todas as atividades oriundas 
serao regidos e interpretados em conformidade com a legisla9ao brasileira. 

16. PAPELAO--CONDI<;OES ADICIONAIS APLICA..VEIS A VENDA DE PAPELAO. 

(a) Exceto se de outra forma especificado, as folhas de papelao serao cortadas na extremidade da 

maquina ou laminadora em comprimentos aproximados para que os tamanhos exatos especificados possam ser 

refilados a partir dai. Os embarques serao feitos em unidades de carregamento ou fardos desprotegidos. 0 

esquadrejamento, refilamento ou empacotamento especial devem ser claramente especificados e um encargo 

extra sera co brado. 


(b) 0 Comprador devera inspecionar e testar todos os papeloes antes de cortar e processar e nao tera 

direito a nenhum abatimento baseado em supostos defeitos ou nao conformidades com as especifica9oes 

indicadas depois que o papelao ja tiver sido cortado ou processado de alguma forma. 


(c) 0 sentido da fibra do papel, exceto se de outra forma especificamente indicado, sera na dire9ao da 
ultima dimensao. 

17. MATERIA-PRJMA DO PAPEL--CONDI<;OES ADICIONAIS APLICAVEIS AVENDA DE MATERIA
PRIMA DO P APEL. 0 Vendedor garante expressamente que toda materia-prima do papel devera satisfazer as 
defini9oes de qualidade previstas na atual Circular de Normas e Praticas do Instituto de Materia-Prima do Papel 
da America, conforme aditada e substituida de tempos em tempos, e sujeito as tolerancias <las normas da 
industria. 



18. PROTE<;AO A LIVRE CONCORRENCIA: 0 Comprador declara e garante que nao se envolveni em 

qualquer situa9ao de subomo, propinas, licita9ao fraudulenta, fixa9ao de pre90 ou outras praticas injustas de 

comercio e prejudiciais alivre concorrencia. 


19. LEGISLA<;AO ANTICORRUP<;AO: 0 Comprador declara e garante que, por si ou seus parceiros, 
funcionarios, representantes e agentes, conhece, compreende e cumpre a legisla9ao anticorrup9ao brasileira, em 
especial a Lei Federal n° 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto 8.420/15, bem como a legisla9ao norte
americana contra praticas corruptas fora dos Estados Unidos (Foreign Corrupt Practies Act - FCPA), 2012 DOJ 
SEC Guia do FCPA, disponivel no website: https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf; ea 
legisla9ao anticorrup9ao aplicaveis aqualquer pais fora do Brasil (todos conjuntamente denominados "Legisla9ao 
Anticorrup9ao"). Seo Comprador descobrir ou tiver indicios de qualquer conduta contraria aLegisla9ao 
Anticorrup9ao pagamento, oferta ou acordo relacionado com os Itens que estao contemplados ou que tenham 
ocorridos e que representam ou tenham o potencial de representar uma viola9ao aLegisla9ao Anticorrup9ao, 
devera informar imediatamente por escrito ao Vendedor, aos cuidados do Departamento Juridico e de 
Compliance, no endere90 Avenida Carlos Grimaldi, n° 1701 - 6° andar, Fazenda Sao Quirino, CEP: 13.091-908, 
na Cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo, Brasil. 
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