CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA PB BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GELATINAS LTDA.
1. - Definições
PB: PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Ltda., com sede em Estrada Vicinal Acorizal –
Aldeia km. 03, Município de Acorizal, Estado de Mato Grosso, República Federal do Brasil;
sociedade limitada inscrita no CNPJ com o número 10.914.514/0001-06.
Comprador: qualquer pessoa física ou jurídica à qual a PB forneça ou tenha previsto o
fornecimento de mercadorias, incluindo blenders (compradores que misturam as mercadorias da
PB com outras substâncias e/ou produtos e que vendem seu produto final) ou qualquer pessoa
física ou jurídica que recondicione as mercadorias.
Incoterms®: a versão mais recente de Incoterms® editada pela Câmara de Comércio
Internacional.
2. – Escopo de aplicação
Salvo acordo em contrário por escrito, as presentes Condições Gerais de Venda (“Condições”)
serão aplicadas a todos os orçamentos, ofertas e contratos em virtude dos quais a PB forneça
mercadorias e/ou serviços ao Comprador. A aplicação de eventuais condições do Comprador
fica expressamente excluída.
3. – Orçamentos, ofertas e confirmações de ordens de compra
Os orçamentos serão indicativos e não comprometem a PB. A PB apenas fica comprometida
pela confirmação escrita de uma ordem de compra. As ofertas da PB serão válidas unicamente
durante o período de validade indicado na oferta.
4. – Prazos de entrega
Os prazos de entrega da mercadoria serão meramente indicativos, salvo mediação por acordo
contrário explícito entre as partes. O eventual atraso na entrega da mercadoria não autorizará o
Comprador a reclamar nenhum tipo de indenização.
5. – Caso fortuito e força maior
A PB não pode ser responsabilizada por atrasos, erros, danos, ou outros problemas causados por
eventos, circunstâncias imprevisíveis, ou para lá do controle razoável da PB; ou que resultem do
cumprimento de exigências do governo, leis ou normas. A título de exemplo, e sem que a lista
seja limitativa, são consideradas causas de caso fortuito ou força maior as seguintes
circunstâncias: guerras, acidentes, incêndio, inundação, disputas comerciais, greves dos
empregados da PB ou de seus fornecedores, fechamentos patronais, greves, cessação total ou
parcial das operações por decisão administrativa, mobilizações, requisições, apreensão, falta de
transporte, de combustível, de fornecedores ou de matéria-prima, restrições à
importação/exportação ou qualquer medida governamental, aumento desproporcional do preço
das matérias-primas, avaria do equipamento ou da maquinaria, incumprimento total ou parcial
de subcontratados, assim como qualquer outro evento cuja ocorrência não pudesse ser prevista
nem tenha podido ser evitada.
6. – Direitos alfandegários, impostos e encargos
Os direitos alfandegários e outros impostos ou encargos existentes ou futuros serão de
responsabilidade do Comprador, assim como qualquer modificação dos mesmos entre a data de
aceitação do pedido e o respectivo faturamento.
7. – Condições de pagamento
(i) Salvo acordo em contrário por escrito entre a PB e o Comprador, as faturas ou o
conhecimento de embarque (“B/L”) serão pagos a partir do momento da recepção dos mesmos,
sem deduções nem descontos. Caso a solvência ou a capacidade de pagamento do Comprador
fique ou possa estar prejudicada, na opinião razoável da PB, ou a PB não conseguir obter um
seguro de crédito junto de terceiros adequado para cobrir o saldo total devido pelo Comprador à
PB, nos termos comumente usados pela PB no curso normal dos seus negócios, o Comprador,
mediante solicitação da PB, deverá fornecer garantias de pagamento na forma solicitada e
satisfatória para a PB a cargo do Comprador e a PB, além de quaisquer outros remédios, terá o
direito, sem aviso prévio, de adiar ou reter o fornecimento do Produto ao Comprador até que tal
garantia seja fornecida. Se tal garantia não for fornecida dentro de um prazo máximo de 15 dias
úteis, a PB tem o direito de rescindir o contrato de acordo com o cláusula 12. Em caso de mora,
a obrigação não cumprida incidirá em juros de um por cento (1%) + mora de dois por cento
(2%) mensal, calculado sobre o valor principal da dívida a contar da data em que deveria ter sido
efetuado o pagamento até a data em que o mesmo seja efetivamente efetuado.
(ii) A PB terá direito a reclamar os danos e prejuízos sofridos como consequência do não
cumprimento do pagamento por parte do Comprador, assim como os custos derivados da
cobrança. O não pagamento de uma fatura provocará o vencimento imediato das restantes.
8. – Entrega, risco e trespasse da propriedade
Salvo acordo em contrário explícito, a entrega da mercadoria terá lugar de acordo com o
Incoterms® Ex Works: o risco das mercadorias entregues será trespassado no momento em que
a PB as coloque à disposição do Comprador em sua fábrica ou em outro lugar designado pela
PB. Independentemente do estipulado no parágrafo anterior, a PB e o Comprador poderão
acordar que o transporte seja da responsabilidade da PB. Nesse caso, o risco de armazenamento,
da carga, do transporte e da descarga também serão da responsabilidade do Comprador. O
trespasse da propriedade das mercadorias entregues ao Comprador será efetuado no momento
em que seja efetuado o pagamento total das mesmas, incluindo tanto o valor principal como os
juros e os encargos decorrentes. No caso de incumprimento do pagamento, a PB terá direito a
reter os adiantamentos efetuados, a fim de cobrir eventuais perdas em caso de revenda.
9. – Garantia
(i) A PB garante que as mercadorias fornecidas ao Comprador estão em conformidade com
todas as leis vigentes e aplicáveis na data em que entregues. A PB garante que, até a data de
vencimento que consta de suas respectivas embalagens, as mercadorias guardarão suas
características originais e manterão todas as especificações técnicas de qualidade de acordo com
as informações fornecidas pela PB, desde que as mercadorias sejam armazenadas em sua
embalagem original fechada, em lugar fresco, seco e sem odores e, ainda, desde que o
Comprador cumpra integralmente o quanto estipulado no documento Ficha de Dados de
Segurança (“MSDS”), anexo integrante e indissociável das presentes Condições.

PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Ltda. – CGV PT v2 24.11.2017

(ii) As partes entendem que a mercadoria vendida pela PB ao Comprador é destinada a ser
utilizada no processo produtivo de um outro e novo produto, exclusivo do Comprador, a ser
então por ele comercializado, sendo certo, assim, que todas as recomendações ou sugestões
feitas pela PB e relacionadas com a utilização das mercadorias, seja em sua documentação
técnica ou como resposta a alguma consulta específica, são feitas de boa fé, mas é o Comprador
quem deve se certificar da idoneidade da mercadoria para um uso ou uma função em particular
em seu novo produto final. Como o processamento final e o uso atribuído às mercadorias se
encontram fora do controle da PB, a PB não confere nenhuma garantia no que se refere à
possibilidade de comercialização ou à idoneidade da mercadoria para um uso ou uma
função em particular no produto final do Comprador, ou no que se refere ao produto final
em si.
(iii) A presente garantia não se estende às particularidades do novo produto final comercializado
por blenders nem por Compradores que recondicionem as mercadorias da PB.
10. – Aceitação das mercadorias e reclamações – Soluções
(i) As partes estabelecem expressamente que as reclamações por defeitos aparentes deverão ser
apresentadas por escrito pelo Comprador no prazo de oito dias úteis após a entrega e que as
reclamações por defeitos ocultos deverão ser apresentadas por escrito dentro do prazo de trinta
dias a partir da data da entrega ou, no caso de o defeito, por sua natureza, só poder ser conhecido
mais tarde, dentro do prazo de 180 dias a contar da data em que o Comprador tomar
conhecimento do defeito. Em ambos os casos, o Comprador deverá arcar com as medidas
necessárias para a peritagem das mercadorias. A utilização das mercadorias entregues, ainda que
parcialmente, pressupõe a respectiva aceitação do Comprador. Todas as reclamações efetuadas
fora dos prazos estabelecidos não terão qualquer efeito.
(ii) Se uma reclamação for considerada justificada, a PB poderá optar pela (a) substituição
gratuita das mercadorias que tenham sido reconhecidas, pela PB, como defeituosas ou (b)
devolução do preço e devolução das mercadorias, mas desde que não tenham sido danificadas
pelo Comprador; ou (c) abatimento do preço.
(iii) A substituição gratuita, a devolução ou abatimento do preço e a devolução das mercadorias
constituem as soluções únicas e exclusivas do Comprador em caso de defeitos nas mercadorias,
e substitui qualquer outra garantia expressa e e/ou implícita, renunciando o Comprador a
qualquer outro tipo de indenização.
(iv) Em nenhum caso a reclamação poderá significar para o Comprador o direito de suspender
ou retardar o pagamento devido à PB por ocasião da compra das mercadorias.
11. – Limitação de Responsabilidade – Obrigação de manter a PB indene
(i) As partes concordam que o valor da indenização máxima a ser paga pela PB em decorrência
de qualquer violação às obrigações aqui previstas é o equivalente ao valor da compra, assim
entendida como a somatória das ordens de compra efetuadas, no limite máximo dos últimos 12
meses. Em nenhuma hipótese, a PB responderá por lucros cessantes, exceto se tiver agido com
dolo.
(ii) A PB apenas será responsável pelo incumprimento contratual que lhe possa ser imputado
pela não observância de prazos sempre que o Comprador (a) tenha cumprido com as suas
obrigações e (b) tenha informado de imediato a PB sobre a mora por escrito, oferecendo um
prazo razoável para solucionar tal incumprimento. A PB apenas será responsável se, decorrido o
referido prazo, a obrigação continuar a não ser cumprida. As informações acerca da mora
deverão incluir uma descrição detalhada sobre o incumprimento.
(iii) O Comprador manterá a PB indene face a qualquer reclamação feita contra ela por
quaisquer terceiros, relacionada com defeitos ou danos ocasionados por produtos do Comprador
que contêm mercadorias fornecidas pela PB, salvo e na medida em que o Comprador demonstre
que tais danos foram causados exclusivamente pelas mercadorias fornecidas pela PB.
(iv) O Comprador declara sua ciência de que os preços da PB estão ajustados à atribuição de
riscos e limitação de responsabilidade previstas nestas Condições.
12. – Rescisão do contrato
No caso de incumprimento contratual do Comprador, a PB terá direito a rescindir
unilateralmente o contrato através de notificação justificativa e, segundo seu critério, qualquer
pedido em curso de execução, sem prejuízo de reclamação das indenizações correspondentes.
13. – Obrigações do Comprador
Salvo acordo em contrário, o Comprador se encarregará de obter as autorizações e/ou licenças
de importação necessárias para o devido respeito às leis e aos regulamentos vigentes. O
Comprador se compromete a dar às mercadorias o uso que razoavelmente lhes possa ser dado e
a não as utilizar na fabricação de materiais, aplicações ou atividades perigosas. No caso de não
obtenção das licenças ou autorizações dentro de um prazo no qual a PB possa proceder à entrega
das mercadorias na data indicada na confirmação da ordem de compra, a PB poderá rescindir o
contrato de acordo com o estipulado na cláusula 12, até no caso de força maior.
14. – Confidencialidade
As informações contidas nas ofertas da PB são de caráter confidencial. O Comprador não pode
divulgá-las nem usá-las total ou parcialmente salvo para avaliar a oferta da PB.
15. – Disposições não válidas
No caso de que alguma cláusula das presentes Condições seja inválida, não executável ou
contrária à lei aplicável, essa cláusula é considerada sem efeito na medida correspondente, mas
as restantes cláusulas conservarão sua validez. As partes acordam substituir a(s) cláusula(s)
afetadas(s) por outra(s) que tenha(m) efeitos jurídicos e econômicos semelhantes.
16. – Direito aplicável e tribunal competente
Todos os contratos entre a PB e o Comprador estarão sujeitos às leis da República Federal do
Brasil, com exceção da Convenção das Nações Unidas sobre a Compra e Venda Internacional de
Mercadorias. As partes acordam que qualquer litígio ou controvérsia derivados do presente
contrato serão submetidos aos Tribunais de Cuiabá, Estado de Matto Grosso, República Federal
do Brasil, renunciando expressamente a outro foro ou jurisdição que pudesse corresponder.

