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INGEVITY QUÍMICA LTDA 

Termos e Condições de Venda   

1. Termos; Aceitação de Pedidos; Todo o Entendimento. Todos os pedidos de compra (“Pedidos”) recebidos de
um cliente (“Cliente”) pela Ingevity Química Ltda, como vendedora (“Ingevity”), estarão sujeitos a aceitação pela
Ingevity, e a Ingevity reserva para si o direito de rejeitar qualquer Pedido. Exceto conforme de outro modo
especificamente acordado por escrito pela Ingevity, a aceitação de um Pedido está expressamente condicionada à
concordância do Cliente a estes Termos e Condições de Venda (“Termos”) e à renúncia pelo Cliente aos termos e
condições contidos em qualquer outro Pedido, à confirmação ou quaisquer outras comunicações feitas pelo
Cliente, quer já feitas ou futuramente entregues à Ingevity, que adicionem, difiram, modifiquem, conflitem ou que
sejam de outro modo inconsistentes com os Termos, além de tipo e quantidade dos produtos pedidos. A Ingevity
desde já notifica sua objeção e expressamente rejeita termos ou condições adicionais ou diferentes em qualquer
de tal Pedido, confirmação ou comunicação. A não objeção a estes Termos por escrito pelo Cliente antes da
aceitação prévia pelo Cliente dos produtos pedidos, ou em 10 (dez) dias após a entrega dos mesmos para o
Cliente, deverá constituir concordância pelo Cliente a estes Termos. Estes Termos constituem todo o
entendimento entre as partes com respeito ao tema do presente. Estes Termos não poderão ser alterados ou
modificados, exceto por escrito e devidamente assinado por ambas as partes. Hábitos comerciais, usos comerciais
e desempenho passado ficam desde já anulados e não deverão ser usados para interpretar estes Termos. Erros de
transcrição estarão sujeitos a correção em todos os casos.

2. Produção e Datas de Entrega. Em virtude das rápidas mudanças nos níveis de produção e nas exigências dos
clientes, a Ingevity não pode iniciar a fabricação nem comprometer-se a uma programação estimada até que tenha
recebido e aceito o Pedido. A Ingevity programará a fabricação dos produtos com base na disponibilidade de sua
capacidade de produção, no momento do recebimento de todas as informações necessárias. A conclusão do
Pedido estará sujeita a Atos Fortuitos ou inimigo público, incêndios, condições climáticas severas, greves e
escassez de mão-de-obra, atrasos causados pelo governo ou por qualquer outra autoridade, atrasos de
fornecedores no fornecimento de materiais ou serviços, guerra declarada ou não declarada, guerra civil, revolução,
comoção civil ou outro combate civil, tumultos, greves, bloqueios, embargos, sanções, epidemias e quaisquer
outras causas além do controle da Ingevity. Em tais eventos, a Ingevity reprogramará o Pedido para o próximo ciclo
disponível de produção. Uma vez estabelecidas pelas partes, as datas de entrega serão estimadas e não serão
garantidas. A Ingevity empreenderá esforços comercialmente razoáveis para fazer as entregas conforme
programadas, reservando para si o direito de fazer entregas parciais.

3. Preços. Os preços dos produtos e serviços serão aqueles acordados pelas partes por escrito. Se nenhum preço
for acordado, o preço será o preço normal da Ingevity na data da entrega. A menos que de outro modo acordado
pela Ingevity por escrito ou no Pedido, a Ingevity reserva para si o direito de alterar seus preços sem aviso prévio.
A menos que de outro modo acordado pela Ingevity por escrito, todos os preços excluem custos de instalação,
remessa e movimentação, impostos internos, sobre vendas, uso e outros tributos ou encargos. O Cliente deverá
pagar esses impostos ou encargos diretamente se a lei assim o permitir, ou deverá reembolsar a Ingevity se esta
for exigida a coletar e pagá-los. Se aplicável, o Cliente deverá fornecer certificados de isenção de impostos
antecipadamente, ou fornecer prova de pagamento de impostos mediante solicitação. Todos os pagamentos serão
devidos na moeda especificada na fatura de Ingevity.

4. Entrega, Titularidade e Risco de Perda. A menos que de outro modo acordado pela Ingevity por escrito, os
produtos serão entregues diretamente na unidade da Ingevity (Ex-works – Incoterms 2010). A titularidade e risco
de perda serão passados ao Cliente quando os produtos estiverem disponíveis para o Cliente na unidade da
Ingevity. Todas as datas de entrega são aproximadas, e a Ingevity não deverá ser responsabilizada por danos de
qualquer tipo por atraso na entrega. A escolha da transportadora e itinerário de todas as entregas serão de opção
do Cliente, a menos que a Ingevity fique responsável pela remessa. Se o Cliente solicitar a prorrogação da entrega
além do período máximo de 30 dias de armazenamento, a titularidade dos produtos e risco de perda ou dano
passará ao Cliente no vencimento de tal período de armazenamento de 30 dias, e o Cliente ficará responsável por
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qualquer despesa adicional incorrida na prorrogação, incluindo, mas sem limitação, despesas de movimentação, 
armazenamento e seguro 
 
5.  Quantidades.  A Ingevity entregará os produtos dentro da faixa de 10% (dez por cento) da quantidade pedida 
(acima ou abaixo). O Cliente aceitará e pagará pela quantidade real dos produtos entregues dentro desse 
parâmetro, e qualquer quantidade entregue dentro desse parâmetro deverá constituir plena satisfação do Pedido. 

6. Pagamento.  As condições de pagamento serão aquelas acordadas pelas partes por escrito, ou, se não houver 
acordo, segundo as condições estabelecidas na fatura. Se nenhuma condição for especificada na fatura, o 
pagamento será à vista em 30 dias da data da fatura em reais, a menos que seja de outro modo especificado, livre 
de deduções ou compensações. Faturas para entregas parciais serão pagáveis segundo este parágrafo, mesmo se a 
entrega de todos os produtos vendidos segundo o presente não seja concluída na data da fatura. Todos os 
pagamentos em atraso arcarão com juros sobre o valor não pago, em taxa mínima de 1% por cento ao mês, ou 
taxa máxima permitida por lei e correção monetária pelo índice IGPM. Se qualquer ação for tomada pela Ingevity 
para cobrar um valor devido segundo o presente, quer através de uma firma de cobrança, advogado ou de outra 
forma, o Cliente pagará todos os custos (incluindo, mas sem limitação, juros, correção monetária, custas judiciais e 
honorários advocatícios) incorridos pela Ingevity na cobrança de tais valores. A Ingevity, a seu próprio critério e 
determinação, poderá exigir que o Cliente forneça prova suficiente de sua capacidade de pagar a Ingevity 
quaisquer valores que possam ser devidos segundo o Pedido. Tal prova poderá incluir, mas sem limitação, 
declaração de banco local de crédito do Cliente, uma carta de crédito confirmado e irrevogável pagável à vista 
emitida por um banco aceitável pela Ingevity em favor do Cliente; ou carta de crédito emitida por um banco 
aceitável pela Ingevity por todos os valores devidos para a Ingevity como resultado da atividade do Cliente e da 
Ingevity segundo o presente. Documentos satisfatórios para a Ingevity comprovando a capacidade do Cliente de 
pagar deverão ser fornecidos para a Ingevity mediante sua solicitação, antes de qualquer venda de produtos pela 
Ingevity para o Cliente.  

7.  Cancelamento. Pedidos colocados pelo Cliente com a Ingevity não poderão ser cancelados após o início do 
processo de fabricação, exceto mediante consentimento por escrito pela Ingevity e sujeito à aceitação pelo Cliente 
das taxas correntes de cancelamento e/ou reposição de estoque da Ingevity que protegem a Ingevity de custos e 
perdas aplicáveis resultantes de tal cancelamento. O Cliente deverá indenizar a Ingevity por todos tais custos e 
perdas que esta tiver resultantes do cancelamento pelo Cliente de um Pedido sem o consentimento por escrito da 
Ingevity. 

8.  A Ingevity fabricará os produtos segundo as especificações e padrões dos produtos, ou outras especificações e 
padrões acordados entre a Ingevity e o Cliente por escrito (coletivamente as “Especificações”). A Ingevity não é 
especialista nos requisitos de uso final do Cliente; da mesma forma, é responsabilidade do Cliente determinar que 
os produtos sejam seguros, legais e adequados para a aplicação de uso final pretendida, antes de colocá-los no 
mercado.  

9.  Garantias.  Todos os produtos entregues para o Cliente estarão, no momento de tal entrega, livres e isentos de 
todos os ônus, direitos reais de garantia e outros gravames, estando em conformidade, em todos os aspectos 
materiais, com as Especificações. EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTE ITEM, AS 
GARANTIAS DA INGEVITY ESTABELECIDAS NO PRESENTE SÃO EXCLUSIVAS E EM LUGAR DE TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUER CRIADAS POR CONTRATO OU POR OPERAÇÃO DA LEI, INCLUINDO, 
MAS SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. A 
responsabilidade da Ingevity segundo esta garantia, ou em conexão com qualquer demanda relativa aos produtos, 
será conforme estabelecido no Item 10 abaixo. A Ingevity não oferece nenhuma garantia com respeito a produtos 
vendidos segundo o presente, que não sejam fabricados pela ou para a Ingevity, e a única garantia atrelada a tais 
produtos é aquela do fabricante original, se for o caso. 

10.  Produto Não Conforme. Na entrega, o Cliente deverá inspecionar prontamente os produtos quanto a defeitos, 
perda ou escassez. O Cliente deverá notificar a Ingevity por escrito sobre qualquer violação alegada às obrigações 
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da Ingevity segundo este Item 10 e a critério da Ingevity, reter tais produtos para inspeção pela Ingevity. O Cliente 
não terá o direito de rejeitar produtos não conformes na medida em que: (a) os produtos não forem armazenados 
em condições normais de armazenamento na embalagem originalmente entregue, (b) tais produtos forem 
expostos a temperaturas inferiores a 40°F ou superiores a 120°F, ou (c) os produtos forem usados para fins outros 
que aqueles aprovados e pretendidos. O Cliente deverá fornecer para a Ingevity todos os materiais e 
documentação necessários para a investigação ou resolução de demandas de não conformidade de produtos, 
incluindo, mas sem limitação, amostras de produtos, tíquetes de pesagem e documentos de remessa e 
armazenamento. Caso a Ingevity aceite a natureza defeituosa dos produtos, esta exercerá seus esforços 
comercialmente razoáveis para, à sua opção, repor os produtos no ponto original de entrega na fábrica da Ingevity 
(Ex-works – Incoterms 2010), ou conceder um crédito para tais produtos não conformes, tão logo seja 
razoavelmente possível. Produtos não conformes devida e pontualmente rejeitados pelo Cliente serão devolvidos 
segundo as instruções justas da Ingevity e às expensas desta, ou descartados pelo Cliente de forma autorizada 
antecipadamente e por escrito pela Ingevity. Os produtos não poderão, em caso algum, ser devolvidos sem 
autorização prévia por escrito da Ingevity. Em caso de perda ou escassez de produtos, e sem prejuízo à disposição 
estabelecida no Item 5, a Ingevity deverá entregar a quantidade total pedida. As obrigações de reparação da 
Ingevity segundo este Item 10 expirará, a menos que o Cliente notifique a Ingevity por escrito sobre o defeito 
alegado (i) em caso de defeito visível, imediatamente ao tomar conhecimento de sua existência, e em qualquer 
caso em prazo de 5 (cinco) dias após a entrega, e (ii) em caso de defeito oculto, em prazo de 5 (cinco) dias após 
tomar conhecimento de sua existência, e em qualquer caso em prazo de 90 (noventa) dias da data da entrega. 
Reparações para perda ou escassez somente serão permitidas se tal perda ou escassez for reportada para a 
Ingevity em prazo de 10 (dez) dias da data da entrega. O Cliente desde já renuncia a todas as demandas e ações 
não movidas contra a Ingevity segundo este parágrafo. 

11. Limitação de Responsabilidade. A ÚNICA E EXCLUSIVA REPARAÇÃO AO CLIENTE POR PRODUTOS NÃO
CONFORMES É A REPOSIÇÃO DOS PRODUTOS OU O REEMBOLSO DO PREÇO DE COMPRA PAGO, QUAL SEJA A
OPÇÃO SELECIONADA PELA INGEVITY. A RESPONSABILIDADE DA INGEVITY POR QUALQUER PERDA OU DANO
RESULTANTE OU DE QUALQUER FORMA EM CONEXÃO COM O PEDIDO NÃO DEVERÁ EXCEDER O PREÇO DE
COMPRA DO CLIENTE PARA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS EM PARTICULAR, SOBRE OS QUAIS TAL
RESPONSABILIDADE ESTÁ BASEADA, INDEPENDENTEMENTE DE TAL RESPONSABILIDADE SURGIR DE CONTRATO,
VIOLAÇÃO DE GARANTIA, ATO ILICITO, ESTRITA RESPONSABILIDADE OU SEGUNDO QUALQUER OUTRA TEORIA
LEGAL. EM NENHUM CASO QUALQUER PARTE SERÁ RESPONSABILIZADA PERANTE A OUTRA POR QUALQUER DANO
ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE DE ATO, EXEMPLAR, MÚLTIPLO OU OUTROS DANOS INDIRETOS, OU POR
LUCRO CESSANTE, PERDA DE DADOS OU DANOS POR USO, RESULTANTES DESTE PEDIDO, DE QUALQUER MODO
CAUSADO E SOBRE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. ESTA LIMITAÇÃO SE APLICA MESMO SE A OUTRA
PARTE TIVER SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

12. Equipamentos; Propriedade Intelectual. Todos os equipamentos fabricados ou adquiridos pela Ingevity para
produzir o Pedido (coletivamente os “Equipamentos”) permanecerão de propriedade da Ingevity e em sua
exclusiva posse e controle. Toda tarifa cobrada sobre Equipamentos fixada pela Ingevity é pelo uso de tais
Equipamentos e não transmite direitos de titularidade ou de propriedade intelectual para o Cliente. A venda dos
produtos ou a prestação de serviços segundo o Pedido não deverá ser considerada com concessão ao Cliente de
direitos, licença ou participação em direitos de propriedade intelectual pertencentes aos produtos comprados, os
quais possam, no presente ou no futuro, ser de propriedade ou controlados pela Ingevity, incluindo, mas sem
limitação, patentes, direitos autorais ou direitos sobre marcas registradas em esboços, desenhos, protótipos,
amostras e/ou produtos finais compartilhados com o Cliente no desenvolvimento e/ou preparação dos produtos.

13. Legislação Aplicável; Propositura de Ações. Cada Pedido deverá ser regido e interpretado segundo as leis do
Brasil, foro de Campinas, SP. As partes excluem a aplicação da Convenção das Nações Unidas em Contratos de
Vendas Internacionais de Mercadorias. Toda ação baseada em violação destes Termos ou sobre qualquer outra
reparação resultante de qualquer Pedido (que não seja uma ação movida pela Ingevity contra o preço de compra)
deverá ser iniciada em prazo de 6 (seis) meses da data de entrega ou, no caso de uma causa de ação baseada em
uma alegada violação de garantia, em prazo de 6 (seis) meses após o vencimento do período aplicável de garantia.
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A Ingevity deverá ter a oportunidade de inspecionar todas as mercadorias sujeitas a qualquer ação e de conduzir 
uma investigação apropriada nos fatos envolvendo tais ações. 

14. Perda de Propriedade do Cliente; Violação a Patentes e Direitos Autorais.  A Ingevity não deverá ser 
responsabilizada e não deverá ter obrigação de oferecer seguro contra qualquer dano ou perda de mercadorias ou 
materiais do Cliente, que sejam usados pela Ingevity em conexão com este Pedido. Se a Ingevity tiver acordado 
que qualquer produto vendido segundo o presente deva ser fabricado, na totalidade ou em parte, segundo 
especificações fornecidas pelo Cliente, este declara que tais especificações fornecidas por ele não infringem 
direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro. O Cliente deverá indenizar e isentar de responsabilidade a 
Ingevity contra todas as perdas, danos e despesas resultantes de qualquer ação ou demanda movida contra a 
Ingevity por violação a qualquer patente, marca registrada ou direito autoral, ou qualquer outro direito de 
propriedade intelectual de qualquer terceiro, em virtude da fabricação pela Ingevity de tais produtos, ou em vista 
do uso ou venda de tais produtos por qualquer pessoa. À opção da Ingevity, no recebimento pela Ingevity de uma 
notificação por escrito de qualquer de tal demanda ou ação, o Cliente deverá apresentar-se e assumir a defesa de 
qualquer litígio que possa resultar de tal violação.

15. Exportação. Se produtos forem exportados para o Cliente, tal exportação deverá estar sujeita à capacidade do 
Cliente de obter as licenças de exportação e importação, bem como outros documentos necessários, dentro de um 
prazo razoável. O Cliente deverá fornecer toda a legalização consular, documentos e declarações de alfândega, 
devendo aceitar e arcar com toda responsabilidade e honorários relativos à atividade do Cliente, bem como pelas 
penalidades resultantes de erros ou omissões cabíveis.

16. Disposições Gerais. Os títulos dos itens inseridos no presente instrumento servem apenas para fins de 
praticidade e não têm efeito na interpretação destes Termos. Se qualquer disposição nestes Termos for 
considerada por lei como inválida, ilegal ou inexequível, na totalidade ou em parte, tal disposição deverá ser 
tornada ineficaz na medida de tal violação, sem invalidar o restante de tal disposição e qualquer outra disposição 
nestes Termos. Falha de qualquer parte em exigir estrito atendimento ou total cumprimento de qualquer 
obrigação da outra parte do presente não deverá ser interpretada como renúncia ou desistência de tal obrigação 
ou de qualquer outra obrigação. Toda renúncia por qualquer parte a uma violação a qualquer termo, disposição ou 
condição nestes Termos não deverá constituir renúncia a qualquer violação subsequente do mesmo ou de outro 
termo, disposição ou condição nestes Termos. O Cliente não poderá ceder qualquer de seus direitos ou obrigações 
segundo o presente, sem o consentimento prévio por escrito da Ingevity. Uma mudança no controle acionário do 
Cliente deverá constituir uma cessão segundo o presente. Todas as especificações e outros dados anexados a 
qualquer cotação, fornecidos pela Ingevity, deverão ser considerados como parte da mesma. As cotações 
fornecidas pela Ingevity não são pretendidas e não devem ser interpretadas como sendo uma oferta para o 
Cliente, a menos que especificamente indicado na parte frontal de tal documento. Toda cotação da Ingevity estará 
sujeita e não deverá vincular a Ingevity até (i) o recebimento real pela Ingevity do pedido por escrito do Cliente 
com base em todos os termos em condições estabelecidos no presente, sem qualificação, em prazo de 60 dias 
após a data de tal cotação ou tal outro prazo conforme especificado pela Ingevity, e (ii) a aceitação por escrito pela 
Ingevity de tal Pedido. Disposições nestes Termos que sejam pretendidas a sobreviver a uma rescisão ou conclusão 
de um Pedido deverão sobreviver segundo os seus termos.

17. Proteção de Dados. A Ingevity e os seus parceiros processaram quaisquer dados pessoais com total observância 
com a legislação vigente e em acordo com as políticas de privacidades, que podem ser encontradas no endereço 
https://www.ingevity.com/br/.


