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1. APLICABILIDADE:  
1.1. A Avery Dennison do Brasil Ltda., sociedade  
empresária, com sede na Cidade de Vinhedo, Estado 
de São Paulo, na Rodovia Miguel Melhado Campos 
s/n , Km 77, Distrito Industrial  Benedito Storani, CEP 
13288-003, inscrita no CNPJ/MF sob o  
nº 43.999.630/0001-24, (“AVERY DENNISON”) 
vende ou oferece para venda quaisquer de seus 
produtos e serviços (“Produtos”) aos seus clientes, 
conforme qualificação especificada no Pedido de 
Compras (o “COMPRADOR”) mediante os seguintes 
termos e condições de venda (“Termos e 
Condições”). A AVERY DENNISON reserva-se o 
direito de modificar e atualizar estes Termos e 
Condições de tempos em tempos, sem aviso prévio. 
O termo “AVERY DENNISON” também deverá incluir 
qualquer entidade que, direta ou indiretamente, 
através de um ou mais intermediários, controle, seja 
controlada por, ou esteja sob o controle comum da 
AVERY DENNISON. 

1.2. Estes Termos e Condições representam uma 
descrição completa de todas as condições  relativas à 
venda dos Produtos e deverá prevalecer sobre 
qualquer acordo anterior ou simultâneo entre as 
Partes a respeito destes Termos e Condições, assim 
como a qualquer pedido de compra do 
COMPRADOR ou outro documento que seja usado 
unicamente para a conveniência do COMPRADOR. 
Em caso de inconsistência entre estes Termos e 
Condições e outros acordos entre a AVERY 
DENNISON e o COMPRADOR, deve ser dada 
prioridade na seguinte ordem decrescente: (a) um 
acordo escrito específico entre a AVERY DENNISON 
e o COMPRADOR assinado por seus respectivos 
representantes legais; (b) estes Termos e Condições; 
e (c) outros acordos entre a AVERY DENNISON e o 
COMPRADOR não formalizados mediante 
documento por escrito firmados por seus 
representantes legais. Estes Termos e Condições 
não devem ser aditados, exceto por (i) acordo escrito 
mútuo assinado pela AVERY DENNISON e o 
COMPRADOR, ou (ii) unilateralmente  pela AVERY 
DENNISON, a qualquer momento e a seu exclusivo 
critério. 
 
2.  PREÇO E PAGAMENTO: Todos os preços, a 
menos que declarado de outra forma, não incluem os 
impostos presentes ou futuros federais, estaduais, 
locais ou outros aplicáveis à venda dos Produtos. 
Todos os impostos deverão ser adicionados ao preço 
e pagos pelo COMPRADOR, a menos que o 
COMPRADOR forneça à AVERY DENNISON um 
certificado de isenção válido aceitável para a AVERY 
DENNISON e para as autoridades tributárias 
apropriadas.  A Avery Dennison poderá, a seu 
exclusivo critério, incluir, nos preços, o transporte 
(frete) dos Produtos por uma distância de até 100km 
(cem quilômetros) contados da unidade da Avery 
Dennison de Vinhedo-SP ou do centro de distribuição 

localizado em Porto Alegre-RS (conforme aplicável); 
caso seja necessário o transporte dos Produtos por 
uma distância maior do que a acima, o Comprador 
deverá se responsabilizar e arcará com os custos 
integrais para o transporte. Todos os preços estão 
sujeitos à mudança pela AVERY DENNISON sem a 
obrigação de aviso prévio ao COMPRADOR, 
contudo, os preços deverão ser aqueles contidos na 
lista de preços da AVERY DENNISON abrangendo 
os Produtos encomendados e vigentes na "Data do 
Envio" anotados na página da frente do Pedido de 
Compra da AVERY DENNISON. Os envios que 
excederem ou tiverem um déficit de até 10% (dez por 
cento) da quantidade real encomendada serão 
considerados como regulares e em conformidade 
total com o pedido.  O COMPRADOR receberá uma 
fatura com base  na  quantidade realmente enviada, 
acrescida, se aplicável, a perda por corte (que 
poderá, a critério da Avery Dennison, ser enviada 
para o COMPRADOR ou não, conforme  viabilidade 
avaliada pela Avery Dennison), devendo o 
COMPRADOR pagar a fatura integralmente. Exceto 
se de outro modo acordado: (i) a fatura deverá ser 
paga conforme prazo e outras condições 
estabelecidas no cadastro do Comprador, e aprovado 
pela AVERY DENNISON. Os valores não pagos 
dentro do prazo acima estarão sujeitos a encargos 
financeiros (tais como juros e correção) vigentes na 
data do pagamento. A previsão ou aplicação da multa 
por atraso de pagamento não será interpretado como 
uma forma de qualquer consentimento, conivência ou 
outro acordo, expresso ou implícito, por parte da 
AVERY DENNISON a fim de tolerar ou de outra 
forma, diferir a cobrança de tais valores quando 
devidos. Ao contrário, a AVERY DENNISON espera o 
pagamento na data do vencimento ou antes da data 
devida de cada fatura e pretende tomar todas as 
ações necessárias e viáveis para reforçar o 
pagamento oportunamente. A AVERY DENNISON e 
o COMPRADOR expressamente acordam que as 
disposições sobre  penalidade pelo pagamento, em 
atraso (tais como, mas não se limitando a, multas, 
juros e correção monetária), conforme especificado 
no Pedido de Compras,  deverão constituir um acordo 
válido e vinculativo a ambas as Partes. A falha do 
COMPRADOR em pagar qualquer fatura da AVERY 
DENNISON até sua data devida fará todas as faturas 
imediatamente subsequentes vencerem de forma 
antecipada e se tornarem pagáveis independente dos 
prazos indicados nas faturas correspondentes, sendo 
que a AVERY DENNISON poderá deter as entregas 
subsequentes até que as faturas sejam totalmente 
pagas. A AVERY DENNISON poderá, a seu critério, 
suspender o fornecimento de materiais 
automaticamente caso o COMPRADOR não pague 
integralmente qualquer fatura na sua data original de 
vencimento. 
3.  ACEITAÇÃO: Todos os pedidos estão sujeitos à 
aceitação prévia pela AVERY DENNISON. Uma vez 
que o pedido feito seja aceito por esta, o pedido pode 
ser cancelado somente com o consentimento da 
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AVERY DENNISON e mediante a concordância com 
a condição de mantê-la indene frente às perdas e 
danos.  Se, no entender da AVERY DENNISON, a 
condição financeira do COMPRADOR não justificar a 
continuação da produção ou do envio nos termos do 
pagamento especificado, a AVERY DENNISON pode 
exigir a antecipação de pagamentos. 

4.  TÍTULO E RISCO DE PERDAS: A AVERY 
DENNISON passará para o COMPRADOR o risco de 
perda para todos os Produtos comprados após a 
entrega pela AVERY DENNISON de acordo com os 
termos acordados entre as Partes, seja pela entrega 
dos Produtos pela Avery Dennison ao transportador 
do COMPRADOR na unidade da AVERY DENNISON 
aplicável, ou no local indicado pelo COMPRADOR 
por escrito quando o frete for por conta da AVERY 
DENNISON.  

5.  ENCARGOS DE ENVIO E TRANSPORTE: A 
AVERY DENNISON reserva-se o direito de 
especificar a rota de envio dos Produtos. A AVERY 
DENNISON usará de seus maiores esforços para  
enviar os Produtos dentro do prazo especificado no 
Pedido de Venda da AVERY DENNISON, se nele 
estiver especificado um prazo de envio e, caso não 
haja especificação, dentro de um prazo razoável. O 
COMPRADOR concorda e reconhece que não 
poderá fazer nenhuma reivindicação por atrasos no 
envio caso tenha aceitado o recebimento dos 
Produtos. A menos que indicado no Pedido de Venda 
da AVERY DENNISON, os encargos de frete deverão 
ser pagos antecipadamente. 

6.  CONFORMIDADE: Os Produtos da AVERY 
DENNISON são fabricados em conformidade com 
todos os requisitos aplicáveis no país da fabricação. 
Exceto se de outro modo acordado por escrito pela 
AVERY DENNISON, as tolerâncias normais nas 
especificações não deverão ser motivo para que o 
COMPRADOR rejeite os Produtos. 

7.  DEVOLUÇÕES: Os Produtos vendidos pela 
AVERY DENNISON somente podem ser devolvidos 
de acordo com as disposições da garantia destes 
estabelecidos no respectivo documento de garantia. 
Antes de devolver qualquer Produto, o COMPRADOR 
deve obter uma autorização e instruções da AVERY 
DENNISON por escrito. 

8.  GARANTIA LIMITADA: Todas as declarações, 
informações técnicas e recomendações concernentes 
aos produtos vendidos ou amostras fornecidas pela 
AVERY DENNISON são baseados em testes 
considerados confiáveis, mas não constituem uma  
garantia ou certeza de adequabilidade. É 
responsabilidade exclusiva do COMPRADOR 
determinar se os Produtos são adequados para o uso 
e fim do COMPRADOR. A AVERY DENNISON não 
garante que os produtos sejam adequados para um 

propósito específico esperado pelo COMPRADOR, 
visto que os Produtos são fornecidos considerando 
que o COMPRADOR tenha independentemente 
determinado a adequabilidade dos Produtos para sua 
necessidade. A AVERY DENNISON garante os 
produtos como estando livres de defeitos no material 
e na mão-de-obra pelo período de 1 (um) ano após a 
data do faturamento, salvo se um período mais curto 
tiver sido determinado na  ficha com especificações 
do Produto específico ou na Garantia. Caso haja 
qualquer inadequação do produto nos termos da 
garantia e mediante  a comprovação fundamentada  
de que os Produtos foram armazenados e usados de 
acordo com as especificações da AVERY 
DENNISON, a AVERY DENNISON deverá, dentro do 
período razoável, e a seu exclusivo critério: (i) corrigir 
os defeitos através da substituição, sem encargos, na 
fábrica da AVERY DENNISON ou no local dos 
Produtos, cujo local será definido a critério da AVERY 
DENNISON; ou (ii) emitir um crédito em um montante 
que não exceda o preço dos Produtos se a AVERY 
DENNISON ao seu exclusivo critério determinar que 
a substituição não é comercialmente viável. A 
garantia concedida não será vinculativa à AVERY 
DENNISON se o COMPRADOR não informar a 
AVERY DENNISON por escrito os defeitos 
prontamente em um prazo razoável.  

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI 
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM 
LIMITAÇÃO A, QUAISQUER GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, 
ADEQUAÇÃO PARA UM USO PARTICULAR E 
QUAISQUER OUTRAS. NENHUMA RENÚNCIA, 
ALTERAÇÃO, ADIÇÕES OU MODIFICAÇÕES DAS 
CONDIÇÕES ANTERIORES DEVERÃO SER 
VÁLIDAS, A MENOS QUE FEITAS POR ESCRITO E 
MANUALMENTE ASSINADAS POR 
REPRESENTANTES LEGAIS DA AVERY 
DENNISON. 

9.  LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: EM 

NENHUM CASO A AVERY DENNISON SERÁ 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS E 
DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, MAS SEM 
LIMITAÇÃO A, LUCROS CESSANTES, PERDA DE 
OPORTUNIDADE,  DIMINUIÇÃO DA PRODUÇÃO 
OU DE CAPITAL, E/OU DANOS A TERCEIROS. OS 
RECURSOS LEGAIS DO COMPRADOR 
ESTABELECIDOS NESTES TERMOS E 
CONDIÇÕES SÃO OS ÚNICOS À SUA 
DISPOSIÇÃO, E A RESPONSABILIDADE DA 
AVERY DENNISON PERANTE O COMPRADOR 
ESTABELECIDA NOS TERMOS DESTE 
CONTRATO É EXCLUSIVA E LIMITADA AO PREÇO 
DE COMPRA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS 
SOBRE AS QUAIS A RESPONSABILIDADE É 
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BASEADA, SEJA EM RAZÃO DE QUALQUER 
CONTRATO, OU QUALQUER COISA FEITA EM 
CONEXÃO AO PRESENTE (TAIS COMO O 
DESEMPENHO OU VIOLAÇÃO DO PRESENTE, OU 
DA FABRICAÇÃO, VENDA, ENTREGA, REVENDA, 
INSTALAÇÃO OU USO DE QUAISQUER 
PRODUTOS OU PRESTAÇÃO DE QUAISQUER 
SERVIÇOS, QUE SEJAM RESULTANTES DE 
CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, ATO ILÍCITO, OU NOS 
TERMOS DE QUALQUER GARANTIA, OU DE 
OUTRA CAUSA. 

10.  CESSÃO: Qualquer cessão destes Termos e 
Condições, ou de quaisquer direitos nele previstos, 
ou consignação destes  de qualquer maneira, no todo 
ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito 
da AVERY DENNISON, será nula de pleno direito. 

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL: Todos os 
direitos de propriedade intelectual pertinentes aos 
Produtos deverão ser e permanecer como direito de 
propriedade intelectual da AVERY DENNISON ou de 
seus licenciantes. 

Exceto se expressamente previsto em um acordo 
escrito separado ou nestes Termos e Condições, a 
AVERY DENNISON não concede ao COMPRADOR 
nenhum direito aos Produtos nos termos de 
quaisquer cartas-patentes, ou outro direito de 
propriedade intelectual, exceto para uma licença 
limitada para usar qualquer Produto para seu 
propósito pretendido. 

Caso, a pedido do COMPRADOR ou em razão de 
especificações encaminhadas pelo COMPRADOR, a 
AVERY DENNISON tenha de modificar qualquer 
processo de fabricação ou combinação de 
componentes dos Produtos,  e qualquer terceiro faça 
uma reivindicação por infração de qualquer patente, 
direito autoral, design registrado, design, marca 
comercial ou outros direitos de propriedade industrial 
ou intelectual de qualquer outra pessoa que resulte 
do uso pela AVERY DENNISON da especificação, 
modificação ou combinação solicitada pelo  
COMPRADOR, o COMPRADOR deverá indenizar e 
isentar a AVERY DENNISON contra todas as perdas, 
danos, custos e despesas concedidas contra ou 
incorridas pela AVERY DENNISON em conexão com 
tais reivindicações, ou com custos incorridos ou 
acordados que devam ou possam ser pagos pagos 
pela AVERY DENNISON em razão do pedido ou das 
especificações encaminhadas pelo COMPRADOR de 
modificação dos Produtos.  

12.  IRRENUNCIABILIDADE: A falha pela AVERY 
DENNISON ou o atraso em reclamar pelo 
desempenho estrito de quaisquer deveres e 
obrigações  destes Termos e Condições, e a falha ou 
atraso em exercer quaisquer direitos ou reparações 
aqui previstas ou previstas pela lei, ou em notificar 

adequadamente o COMPRADOR no caso de 
inadimplemento, ou a aceitação do pagamento por 
quaisquer Produtos neste âmbito, não será 
considerada nem interpretada como uma renúncia de 
qualquer direito da AVERY DENNISON em reclamar 
pelo desempenho estrito destes Termos e Condições 
ou de reivindicar quaisquer de seus direitos ou exigir 
o cumprimento de obrigações, tampouco será 
considerado como tolerância a qualquer 
descumprimento anterior ou subsequente do 
COMPRADOR. 

13.  CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: A AVERY 
DENNISON não deverá ser responsável por 
quaisquer perdas e danos causados direta ou 
indiretamente por caso fortuito ou força maior, tais 
como atrasos, mudanças nos calendários de envio ou 
falha em entregar causada por acidente, incêndio, 
greve, motim, comoção civil, insurreição, guerra ou 
violência generalizada, intempéries, falha da 
transportadora, incapacidade de obter meios de 
transporte, novas regulamentações governamentais 
ou outras decisões do governo (tais como estado de 
sítio), atos da natureza, atos de terceiros, inimigo 
público, que afetem pedidos anteriores de terceiros 
ou causem limitações nos produtos ou atividades de 
comercialização da AVERY DENNISON ou e de seus 
fornecedores, tampouco por qualquer outra causa ou 
fato além do controle e/ou previsibilidade da AVERY 
DENNISON. 

14.  ELEIÇÃO DO FORO. A validade, interpretação e 
desempenho para a venda dos Produtos pela AVERY 
DENNISON ao COMPRADOR deverão ser regidos e 
interpretados de acordo com as leis do Brasil (“Leis 
Brasileiras”). As Partes, neste ato, concordam 
expressamente que o foro competente será o da  
Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, independente de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, e ainda que o COMPRADOR 
tenha sede no estrangeiro. As disposições da 
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para 
a Venda Internacional de Produtos não serão 
aplicáveis ao presente. 

15.  DIVISIBILIDADE: Cada parágrafo e disposição 
deste documento é independente e, se qualquer 
disposição for considerada inválida ou inexequível 
por um autoridade aplicável, as disposições 
remanescentes deverão permanecer em pleno vigor 
e efeito. 

16. CONFIDENCIALIDADE: O COMPRADOR não 
deverá divulgar a qualquer terceiro quaisquer 
informações concernentes ao design dos Produtos, 
quaisquer desenhos, especificações, resultados de 
teste, amostra de Produtos, cotações, preços, 
materiais de comercialização, preço e condições de  
venda  da AVERY DENNISON(“Informação 
Confidencial”) recebidos da AVERY DENNISON em 
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conexão com estes Termos e Condições, e deverá 
usar a Informação Confidencial exclusivamente no 
cumprimento de suas obrigações e compromissos 
face à AVERY DENNISON. Caso seja exigido do 
COMPRADOR, em razão de qualquer lei ou por 
decisão judicial aplicável, divulgar qualquer 
informação confidencial da AVERY DENNISON o 
COMPRADOR deverá requerer a aprovação prévia e 
por escrito da AVERY DENNISON para tal 
divulgação, e somente poderá divulgar informações 
na medida que lhe for exigido. Para fins do presente,  
Informação Confidencial não deverá incluir 
informação que é ou se torne publicamente 
disponível sem a concorrência de culpa do  
COMPRADOR, ou que o COMPRADOR possa 
comprovar que já se encontrava em posse do 
COMPRADOR antes de tê-la recebido da AVERY 
DENNISON. O COMPRADOR acorda em não 
analisar a composição ou invenção dos Produtos, 
realizar engenharia reversa ou tentar de qualquer 
maneira determinar a composição dos Produtos da 
Avery Dennison.  
 

17. CONFORMIDADE COM AS LEIS: O 
COMPRADOR deverá cumprir com todas as Leis 
Brasileiras, bem como com quaisquer outras normas 
que lhe sejam aplicáveis em razão da localização de 
sua sede, filiais, local de vendas ou atividade 
comercial, em especial deverá cumprir com todas as   
Leis Brasileiras sobre matérias anticorrupção e de 
defesa da livre concorrência. Adicionalmente, o 
COMPRADOR não deverá exportar ou reexportar 
quaisquer dados técnicos ou Produtos da AVERY 
DENNISON e/ ou de suas afiliadas a qualquer país, 
parte ou entidade aos quais a exportação ou a 
reexportação é proibida pela União Europeia e/ ou 
Estados Unidos da América. O COMPRADOR 
declara e garante que ele deverá cumprir com todas 
as Leis Brasileiras e com todas as leis e 
regulamentações da União Europeia e dos EUA 
sobre exportação, a Lei de Antissuborno do Reino 
Unido, a Lei de Práticas de Corrupção Estrangeira 
dos Estados Unidos da América (FCPA) e a 
Convenção da OCDE sobre a Luta contra a 
Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros (OECD 
Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials).  

18. RECALL (devolução de um lote ou de uma linha 
inteira de produtos feita pelo próprio fabricante): Se a 
AVERY DENNISON for obrigada ou solicitada por 
qualquer autoridade do governo ou, a qualquer 
tempo, a AVERY DENNISON decidir voluntariamente 
realizar um recall dos Produtos, em virtude de tais 
Produtos terem o potencial de violar quaisquer leis ou 
por qualquer outro motivo, o COMPRADOR deverá 
cooperar totalmente com a AVERY DENNISON em 
relação a qualquer recall, incluindo, mas não limitado 
a, suspensão de sua própria distribuição. Nenhum 

comunicado à imprensa, entrevistas ou declarações 
deverão ser feitos pelo COMPRADOR sem a 
autorização prévia por escrito da AVERY 
DENNISON. Se o recall for devido às especificações 
dos produtos do COMPRADOR, ou atos negligentes 
ou omissões no manuseamento, armazenamento ou 
acondicionamento do Produto, ou por falha do 
COMPRADOR em cumprir as leis aplicáveis, por 
conseguinte, o COMPRADOR será obrigado a 
assumir e realizar o recall dos Produtos e todos os 
custos e despesas do recall deverão ser arcados pelo 
COMPRADOR e, o COMPRADOR deverá indenizar e 
isentar a AVERY DENNISON contra todas as 
reivindicações e exigências a respeito ao recall. 


