Termos de Venda e Entrega
Exceto se acordado de outra forma, os seguintes termos e condições de venda e entrega
serão aplicáveis a todas as vendas de produtos da CHR. HANSEN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ/MF No. 48.871.545/0001-08 (doravante denominada “CH”).
Nenhuma
condição
estabelecida
pela
compradora
(doravante
denominada
“Compradora”), que conflite com estes termos de venda e entrega, prejudicará a CH,
mesmo que a CH não objete contra a referida condição.
1. Pedidos. Não será considerado como definitivo, nem se considerará como existente,
nenhum contrato de venda e entrega entre a CH e a Compradora, até que a CH tenha
confirmado por escrito os pedidos de compra escritos ou orais efetuados pela
Compradora (pedidos via e-mail serão aceitos). A Compradora notificará a CH
imediatamente, caso haja qualquer discrepância na confirmação do pedido. Caso
contrário, a confirmação do pedido vinculará a Compradora juridicamente.
Os pedidos de compra confirmados pela CH não poderão ser cancelados ou alterados
sem o consentimento prévio e por escrito da CH. A Compradora isentará a CH de
todos os prejuízos relacionados a qualquer cancelamento ou alteração de pedidos.
2. Entrega/Transferência do Risco. A entrega dos produtos será efetuada na
condição CIP – “Carriage and Insurance Paid to” (Incoterms 2010). As entregas
ocorrerão de acordo com os prazos de entrega estipulados. A CH não poderá ser
responsabilizada por nenhum prejuízo resultante de atrasos nas entregas.
3. Preços. Todos os preços são cotados Ex Works (Incoterms 2010), excluindo impostos
sobre o valor agregado (VAT) e outros impostos e/ou contribuições incidentes sobre
as vendas . A CH poderá alterar os preços de pedidos confirmados em razão de (entre
outras) flutuações de câmbio ou custos adicionais resultantes de intervenção por
governos, organismos internacionais etc. que fujam ao controle da CH.
4. Atraso no Pagamento. Caso o pagamento seja efetuado após a data de vencimento,
uma multa equivalente a 5% e juros de mora à taxa de 1% ao mês serão cobrados
sobre o valor em aberto e não pago, contados desde a data de vencimento até a data
do efetivo pagamento do valor em atraso.
A Compradora não poderá reter nenhum pagamento com relação a valores
reivindicados contra a CH. A CH poderá reter qualquer entrega futura até que todas
as dívidas perante a CH tenham sido quitadas.
A CH reserva-se o direito de propriedade sobre as mercadorias até que o pagamento
tenha sido efetuado.
5. Reclamações. Imediatamente após a entrega, a Compradora deverá examinar se as
mercadorias estão em conformidade com as especificações acordadas. Qualquer
reclamação deverá ser efetuada imediatamente ou assim que a Compradora tenha
percebido o defeito. A Compradora reconhece que as regras do Código Brasileiro do
Consumidor, se aplicáveis, serão respeitadas pela Compradora em todas as operações
comerciais, que envolvam mercadorias da CH, realizadas com terceiros.
6. Código Brasileiro do Consumidor. A Compradora compromete-se a observar e
seguir as regras do Código Brasileiro do Consumidor, caso aplicáveis, com relação a
qualquer operação comercial realizada pela Compradora com um terceiro e que
envolva qualquer Produto CH.

Página 1 de 3

7. Responsabilidade. A CH será responsável por lesões a pessoas e bens, em
conformidade com a lei geral brasileira sobre indenizações então em vigor.
A CH apenas será responsável por defeitos em bens entregues/danos materiais até o
término da vida útil das mercadorias e, no máximo, por um período de 1 ano após a
entrega das mercadorias à Compradora. Caso as mercadorias entregues sejam
comprovadas como defeituosas, a Compradora terá apenas o direito de exigir
mercadorias não defeituosas em substituição.
A CH será responsável por danos materiais/defeitos provocados por produtos
entregues pela CH caso seja provado que o dano/defeito decorra de culpa da CH ou
de pessoas pelas quais a CH seja responsável. A CH, no entanto, apenas será
responsável por, no máximo, R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil Reais) por
dano/defeito ou entrega.
A CH não será responsável por danos indiretos, lucros cessantes ou qualquer outro
prejuízo, exceto nos casos onde a reivindicação seja provocada por negligência grave
ou dolo da CH.
A CH não será responsável pelas consequências decorrentes de armazenamento ou
utilização dos produtos de maneira incorreta, bem como pela utilização dos produtos
em condições fora de sua especificação/prescrição, pelo uso para experiências ou uso
em qualquer outra condição anormal.
A Compradora aceita plenamente que, nos termos desta cláusula, a responsabilidade
da CH não inclui assistência técnica e não diz respeito à venda de produtos ou
projetos de desenvolvimento realizados pela CH. A mesma disposição também se
aplica aos produtos vendidos durante a fase de realização de testes.
A Compradora indenizará e isentará a CH de pedido de indenização de terceiros
estranhos ao escopo do presente Contrato. Caso qualquer terceiro efetue uma
reivindicação contra uma das partes pleiteando indenização nos termos desta
cláusula, a parte contra qual a reivindicação foi efetuada informará a outra parte
imediatamente sobre a mesma.
As limitações descritas acima apenas serão aplicáveis na medida em que permitido
por lei.
8. Bens da Compradora. O seguinte será aplicável a amostras, matérias-primas e
produtos pertencentes à Compradora (doravante denominados “Bens da
Compradora”):
Antes do recebimento dos produtos da CH pela Compradora, esta deverá informar a
CH sobre qualquer exigência/especificação de armazenamento aplicável. Quando
houver regulamentação de segurança ou ambiental sobre o material, a CH deverá ser
informada a esse respeito previamente.
Após a conclusão de qualquer experimento, a propriedade sobre qualquer sobra de
amostras, matérias-primas e amostras analíticas será transferida para a CH, exceto
nos casos onde a Compradora tenha especificamente requerido isso antes da
realização do experimento. No entanto, a CH não terá o direito de usar tais materiais
restantes para produção ou revenda. Quando microrganismos tiverem sido isolados
dos bens da Compradora, a CH reserva-se o direito de declarar a propriedade desses
microrganismos e de utilizá-los para seus próprios fins, exceto caso a Compradora
tenha especificamente exigido de outra forma, antes da realização do experimento.
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9. Força Maior. A CH não será responsabilizada por nenhum descumprimento desde
que possa documentar que o mesmo tenha se dado em função de circunstâncias que
fujam ao controle da CH e que não se possa razoavelmente esperar que a CH tenha
levado esses obstáculos em consideração ou tenha evitado suas consequências.
Referidos eventos incluem, entre outros, reclamações trabalhistas, intervenções
governamentais e restrições impostas por autoridades estrangeiras, entregas
defeituosas ou atrasadas de subfornecedores e furto ou outro evento caracterizado
pelas leis brasileiras como um evento de força maior.
A CH notificará o cliente por escrito sobre a razão da força maior e a duração
esperada do evento.
10. Confidencialidade. A Compradora conferirá tratamento estritamente confidencial
e não divulgará a nenhum terceiro quaisquer informações confidenciais recebidas em
função da compra realizada junto à CH, bem como não utilizará essas informações em
seu benefício próprio.
11. Cessão. A CH poderá ceder os direitos e obrigações, nos termos do presente
instrumento, à qualquer entidade legal que pertença ou que venha a pertencer ao
grupo de empresas do qual a CH é parte.
12. Conflitos. Todos os conflitos entre a CH e a Compradora serão dirimidos em
conformidade com as leis brasileiras e estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos
juízos competentes existentes na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, Brasil.
Independentemente do acima exposto, a CH reserva-se o direito de impetrar qualquer
ação relacionada a pagamentos perante o juízo competente sobre referidos casos na
cidade na qual a Compradora possua sua sede principal.
13. Alterações nos Termos de Vendas e Entrega. A CH reserva-se o direito de
modificar estes Termos de Vendas e Entrega a qualquer momento, a seu exclusivo
critério.
14. Website. Estes Termos de Venda e Entrega estão disponíveis no website da CH, no
endereço: www.chr-hansen.com.br.

Valinhos, Novembro de 2017
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