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Silgan Dispensing Systems 
Termos e condições globais de venda 

 
Estes termos e condições globais de venda (“Termos e condições”) são aplicáveis à oferta, 
fabricação, venda e entrega de produtos e serviços (separada e conjuntamente denominados 
“Produtos”) pela Silgan Dispensing Systems Corporation ou qualquer uma de suas afiliadas ou 
subsidiárias (separada e conjuntamente denominadas “SDS”). Estes Termos e condições se 
aplicam apenas a vendas a pessoas jurídicas e não diretamente para consumidores.  

 
1. Termos; Aceitação de pedidos; Acordo integral. A pessoa jurídica da SDS que receber 

pedidos de compra (“Pedidos”) de um Cliente confirmará o Pedido assim que aceito por 
escrito (“Confirmação do pedido”). A SDS reserva-se o direito de rejeitar ou modificar o 
Pedido antes da Confirmação do pedido. Exceto se acordado especificamente de outra forma 
por escrito pela SDS, a aceitação pela SDS de um Pedido está expressamente condicionada 
ao consentimento do Cliente destes Termos e condições e à renúncia, por parte do Cliente, 
de quaisquer termos e condições contidos em qualquer Pedido, Confirmação do pedido ou 
qualquer outra comunicação do Cliente, seja anteriormente ou posteriormente entregue à 
SDS, que adicionem, tenham divergência, modifiquem, sejam conflitantes ou de outra forma 
sejam inconsistentes com quaisquer termos ou condições aqui contidos. A SDS, por meio 
deste, notifica sua objeção a quaisquer termos ou condições adicionais ou diferentes em 
qualquer Pedido, Confirmação de pedido ou comunicação. Estes Termos e condições 
prevalecem sobre qualquer um dos termos gerais e condições de compra do Cliente, 
independentemente se ou quando o Cliente enviou seu Pedido ou tais termos e condições. 
O cumprimento do Pedido do Cliente não constituirá aceitação de nenhum dos termos e 
condições do Cliente e não servirá para modificar ou alterar estes Termos e condições. A 
aceitação destes Termos e condições pelo Cliente constitui o acordo integral das partes com 
relação ao objeto aqui tratado e substitui quaisquer acordos ou entendimentos orais ou 
escritos, anteriores ou concomitantes, entre as partes com relação ao objeto. Estes Termos 
e condições não podem ser alterados ou modificados, exceto por escrito e devidamente 
assinados por ambas as partes. Práticas comerciais habituais e costumeiras e desempenho 
anterior são doravante substituídos e não devem ser usados para interpretar estes Termos 
e condições. 

 
2. Especificações; Datas de produção e envio. O Cliente será considerado como tendo aceitado 

e confirma ter pleno conhecimento das especificações técnicas do produto da SDS 
(“Especificações”) referentes aos Produtos quando o Cliente realizar o Pedido. Após a 
Confirmação do pedido pela SDS, o Pedido se torna vinculativo e o Cliente é obrigado a 
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comprar o volume de Produtos especificados no Pedido. As datas de envio são estimativas e 
não são garantidas. A SDS usará esforços comercialmente razoáveis para fazer remessas 
conforme o programado e pode fazer remessas parciais.  

 
3. Preços; impostos; compensação. Os preços dos produtos e serviços serão os preços na 

Confirmação do pedido. A SDS PODERÁ MODIFICAR O PREÇO ESTABELECIDO NA 
CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO ATÉ A DATA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO SE UM OU MAIS DOS 
FATORES USADOS PARA ESTABELECER O PREÇO SOFRER ALTERAÇÃO, MESMO QUE A 
ALTERAÇÃO SEJA PREVISÍVEL NO MOMENTO DA COTAÇÃO. ESSES FATORES INCLUEM, 
ENTRE OUTROS, MUDANÇAS NO PREÇO DE UM OU MAIS DO QUE SEGUE: MATÉRIAS-
PRIMAS E COMPONENTES, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES PARA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, ENCARGOS GOVERNAMENTAIS, CUSTOS DE FRETE E/OU PRÊMIOS 
DE SEGURO. A SDS notificará o Cliente por meio da Confirmação do pedido revisada, e-mail 
e/ou carta do(s) aumento(s) assim que possível antes do envio. A menos que acordado pela 
SDS por escrito, todos os preços excluem encargos de envio e manuseio, vendas, uso, 
consumo, IVA ou tarifas, impostos ou encargos similares. O Cliente será responsável e deverá 
pagar esses impostos ou encargos diretamente se permitido por lei ou reembolsará 
imediatamente a SDS se a SDS cobrar e pagar tais impostos. Se aplicável, o Cliente fornecerá 
certificados de isenção de impostos com antecedência ou fornecerá prontamente uma 
evidência do pagamento de impostos mediante solicitação. O Cliente não reterá 
unilateralmente o pagamento de valores devidos e pagáveis em razão da compensação de 
reivindicações ou disputas com a SDS. 

 
4. Pagamento. O Cliente pagará todos os valores faturados devidos à SDS, conforme 

especificado na Aceitação do pedido, ou, se não especificado, no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento da fatura, na moeda nela especificada. Todos os pagamentos são 
devidos na moeda especificada na Confirmação do pedido ou na fatura da SDS e serão 
efetuados por transferência bancária ou cheque. SE O CLIENTE NÃO EFETUAR O 
PAGAMENTO NO VENCIMENTO, A SDS PODERÁ, ALÉM DE TODOS OS OUTROS RECURSOS 
DISPONÍVEIS NESTES TERMOS E CONDIÇÕES E/OU POR LEI (AOS QUAIS A SDS NÃO 
RENUNCIA PELO EXERCÍCIO DE QUALQUER UM DOS SEGUINTES DIREITOS): (I) SUSPENDER 
A ENTREGA DOS PRODUTOS RESTANTES, (II) EXIGIR GARANTIA DE CRÉDITO, E/OU, (III) 
COBRAR JUROS DO CLIENTE A UMA TAXA SUPERIOR A 1,5% AO MÊS OU A TAXA MAIS ALTA 
PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ASSIM COMO CUSTOS E DESPESAS (CONFORME 
PERMITIDO POR LEI), INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCORRIDOS PELA SDS 
PARA A COBRANÇA DE TAIS VALORES EM ATRASO.  
 

5. Entrega, título e risco de perda. Salvo acordo em contrário da SDS na Aceitação do pedido, 
os Produtos serão enviados EXW (Incoterms 2020) para a instalação da SDS ou outro local de 
execução designado. O risco de perda e o risco de deterioração dos Produtos devem passar 
ao Cliente mediante a disponibilização dos Produtos, pela SDS, ao Cliente nas fábricas da SDS, 
e, posteriormente, o Cliente assumirá toda a responsabilidade e todas as obrigações pelas 
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perdas e danos aos Produtos ou resultantes do manuseio, transporte, armazenamento ou 
uso dos Produtos. Todos os custos, se houver, de seguro sobre os Produtos serão pagos 
exclusivamente pelo Cliente. Se o Cliente não aceitar o Produto ou se a entrega da SDS estiver 
atrasada por outros motivos pelos quais o Cliente seja total ou parcialmente responsável, a 
SDS terá o direito de descartar ou vender os Produtos e de ser indenizada por perdas e danos 
resultantes.  

 
6. Força maior. A SDS não será responsável perante o Cliente, nem será considerada como 

tendo violado estes Termos e condições por descumprimento ou atraso no cumprimento de 
qualquer obrigação destes Termos e condições ou de algum Pedido, quando e se o 
descumprimento ou o atraso no cumprimento tiver sido causado por ou resultar de atos ou 
circunstâncias além do controle possível da SDS, inclusive, entre outros, eventos de força 
maior, enchentes, incêndios, terremotos, explosões, ações, leis ou ordens do governo, 
guerra, invasão ou hostilidades (seja de guerra declarada ou não), ameaças ou atos 
terroristas, revoltas, ou outros distúrbios civis, emergências nacionais ou regionais, 
revoluções, insurreições, epidemias ou pandemias, bloqueios, greves ou outras disputas 
laborais (relacionadas ou não à força de trabalho de qualquer uma das partes), ou restrições 
ou atrasos que afetem os transportadores ou impossibilidade de obter ou atraso na obtenção 
de recursos de materiais adequados ou convenientes, colapso de telecomunicações ou falta 
de energia elétrica. Se o descumprimento ou o atraso no cumprimento por parte da SDS 
continuar por um período de 30 (trinta) dias consecutivos, a SDS poderá rescindir o Pedido 
mediante notificação por escrito com 10 (dez) dias de antecedência ao Cliente.  

 
7. QUANTIDADES. A SDS ENVIARÁ OS PRODUTOS DENTRO DE DEZ POR CENTO (+/-10%) DA 

QUANTIDADE CONFIRMADA NA ACEITAÇÃO DO PEDIDO; O CLIENTE DEVE ACEITAR E 
PAGAR PELA QUANTIDADE EFETIVA DE PRODUTOS ENVIADOS DENTRO DESSE INTERVALO 
E QUALQUER QUANTIDADE ENVIADA DENTRO DESSE INTERVALO CONSTITUI SATISFAÇÃO 
TOTAL DO PEDIDO. EM HIPÓTESE ALGUMA O CLIENTE TERÁ O DIREITO DE SE OPOR OU 
REJEITAR OS PRODUTOS OU PARTE DELES EM RAZÃO DO EXCEDENTE OU DÉFICIT, E 
PAGARÁ POR TAIS PRODUTOS PELO PREÇO ESTABELECIDO NA ACEITAÇÃO DO PEDIDO. 

 
8. Especificações; Conformidade. A SDS fabricará o Produto de acordo com suas Especificações 

no ato da aceitação do Pedido. A SDS PODERÁ SUBSTITUIR RESINA OU OUTRAS MATÉRIAS-
PRIMAS USADAS NO PRODUTO, A MENOS QUE ISSO SEJA EXPLICITAMENTE PROIBIDO DE 
OUTRA FORMA NAS ESPECIFICAÇÕES. O CLIENTE TEM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE 
GARANTIR A ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS PARA SEU USO PRETENDIDO E 
CONFORMIDADE COM TODAS AS LEIS, NORMAS, PORTARIAS, REGRAS, REGULAMENTOS 
OU PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS LOCAIS, MUNICIPAIS, DISTRITAIS, FEDERAIS E 
INTERNACIONAIS AGORA OU DORAVANTE APROVADOS OU PROMULGADOS POR 
QUALQUER ENTIDADE LEGAL OU GOVERNAMENTAL. O CLIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL 
POR FORNECER AVISOS OU INFORMAÇÕES APROPRIADAS AOS SEUS CLIENTES E 
CONSUMIDORES FINAIS QUANTO AO USO DOS PRODUTOS E/OU AOS PERIGOS OU ÀS 
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CONSEQUÊNCIAS POTENCIAIS COM RELAÇÃO AO USO DOS PRODUTOS. O CLIENTE É O 
ÚNICO RESPONSÁVEL POR EXAMINAR A COR E AS DEMONSTRAÇÕES QUANTO À PRECISÃO 
ANTES DA PRODUÇÃO. Se o Cliente desejar quaisquer desvios, adições ou exclusões das 
Especificações, tais alterações devem ser acordadas por escrito por ambas as Partes. A SDS 
produz uma ampla variedade de produtos, e os Clientes devem avaliar de forma 
independente a adequação dos Produtos (inclusive aspectos relacionados à conformidade 
com regulamentos específicos do setor) para suas aplicações planejadas.  

 
9. Garantias. Todos os Produtos entregues ao Cliente, no momento da entrega, estarão livres 

e isentos de todos os ônus, interesses de segurança e outros gravames e, por 1 (um) ano a 
partir da data de entrega, o Produto estará em conformidade, em todos os aspectos 
materiais, com as Especificações, respeitadas as tolerâncias padrão do setor. EXCETO 
CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA CLÁUSULA, A SDS NÃO DÁ 
GARANTIAS DE NENHUMA NATUREZA COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS E AS GARANTIAS 
AQUI ESTABELECIDAS SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, CRIADAS POR CONTRATO OU POR FORÇA DE LEI, CURSO DE 
NEGOCIAÇÃO, CURSO DE CUMPRIMENTO, USO DO COMÉRCIO OU DE OUTRA FORMA, 
INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA 
UM FIM ESPECÍFICO. 

 
O Cliente deve inspecionar todos os Produtos na entrega. O Cliente notificará por escrito as 
reivindicações aparentes (ou de patente) sob a garantia da Cláusula 9.ª (“Reivindicações de 
patente”) no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a entrega dos Produtos. O Cliente 
notificará todas as reivindicações sob a garantia na Cláusula 9.ª, exceto as Reivindicações de 
patente (“Reivindicações latentes”), no prazo de 1 (um) ano a partir da data de entrega e no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da data em que o Cliente descobrir ou precisar ter 
descoberto a reivindicação, o que ocorrer primeiro. (“Reivindicações de patente” e 
“Reivindicações latentes” em conjunto denominadas “Reivindicações”). As reivindicações 
expirarão se não forem declaradas dentro dos prazos aqui previstos. O CLIENTE CONCORDA 
QUE O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS É UM PERÍODO SUFICIENTE PARA 
INFORMAR O VENDEDOR SOBRE AS REIVINDICAÇÕES. 

 
 EM HIPÓTESE ALGUMA A SDS SERÁ RESPONSÁVEL POR REIVINDICAÇÕES, A MENOS E ATÉ 

QUE TODAS AS SEGUINTES OPÇÕES SEJAM SATISFEITAS: (A) O CLIENTE FORNECER 
NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO OPORTUNAMENTE NOS TERMOS DESTA CLÁUSULA; (B) A SDS 
TER UMA OPORTUNIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PARA EXAMINAR OS 
PRODUTOS E O CLIENTE (SE SOLICITADA A FAZÊ-LO PELA SDS) DEVOLVER OS PRODUTOS 
AO LOCAL DE NEGÓCIOS DA SDS ÀS CUSTAS DO CLIENTE; E, (C) A SDS VERIFICAR A 
REIVINDICAÇÃO DO CLIENTE DE QUE OS PRODUTOS NÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM 
A GARANTIA. A SDS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER VIOLAÇÃO DESTA 
GARANTIA SE: (I) O CLIENTE FIZER USO DOS PRODUTOS APÓS A NOTIFICAÇÃO; (II) O 
CLIENTE ALTERAR OU REPARAR TAIS PRODUTOS SEM O CONSENTIMENTO DA SDS; (III) O 
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CLIENTE, OU UM TERCEIRO (INCLUSIVE UMA TRANSPORTADORA), TIVER USADO 
INDEVIDAMENTE, ABUSADO OU DANIFICADO OS PRODUTOS OU PERMITIDO OUTRO USO, 
ATO OU CONDIÇÃO QUE TENHA FEITO COM QUE O PRODUTO NÃO ATENDESSE ÀS 
ESPECIFICAÇÕES, (IV) AS REIVINDICAÇÕES FOREM RESULTANTES DO DESCUMPRIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES (INCLUSIVE INSTRUÇÕES OU PADRÕES DO SETOR 
RELACIONADOS AO ARMAZENAMENTO), (V) AS REIVINDICAÇÕES SE DEVEREM AO 
DESGASTE NORMAL, (VI) A REIVINDICAÇÃO DECORRER DO TRANSPORTE DO PRODUTO OU 
DOS MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS; (VII) AS REIVINDICAÇÕES SE RELACIONAREM A 
UM PRODUTO QUE NÃO FOI DESTINADO À REVENDA OU A QUALQUER OUTRA FORMA DE 
DISTRIBUIÇÃO, (VIII) AS REIVINDICAÇÕES SE DEVEREM AO PROJETO DE UM PRODUTO 
FINAL QUE INCORPOROU OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS TERMOS DESTE 
INSTRUMENTO; E/OU, (IX) AS REIVINDICAÇÕES FOREM ATRIBUÍVEIS A QUESTÕES QUE 
NÃO FORAM APURÁVEIS, DADO O ESTADO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TÉCNICA NO 
MOMENTO DA FABRICAÇÃO.  

 
 Se a SDS confirmar a Reivindicação, a SDS exercerá esforços comercialmente razoáveis para, 

a seu critério exclusivo, reparar os Produtos, substituir os Produtos no ponto de entrega 
original ou conceder um crédito por quaisquer Produtos, assim que possível. Os Produtos 
devidamente rejeitados pelo Cliente serão devolvidos de acordo com as instruções da SDS 
ou, a critério da SDS, descartados pelo Cliente de uma maneira autorizada antecipadamente 
pela SDS. Até que a Reivindicação seja confirmado pela SDS, o Cliente deverá pagar por 
qualquer Produto substituto entregue.  

 
10. Limitações de responsabilidade. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O ÚNICO E 

EXCLUSIVO RECURSO DO CLIENTE PARA PRODUTOS NÃO CONFORMES É O REPARO OU A 
SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS OU UMA REDUÇÃO, UM REEMBOLSO OU UM CRÉDITO DO 
PREÇO DE COMPRA PAGO, O QUE A SDS ESCOLHER A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. NA 
MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SDS POR 
PERDAS OU DANOS DECORRENTES OU RESULTANTES DE OU DE QUALQUER FORMA 
RELACIONADA À OFERTA, FABRICAÇÃO, VENDA OU ENTREGA DOS PRODUTOS NÃO 
EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA DO CLIENTE PELA PARTE DOS PRODUTOS EM QUE TAL 
RESPONSABILIDADE SEJA BASEADA, SEJA A RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE 
CONTRATO, VIOLAÇÃO DE GARANTIA, ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU 
QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM 
HIPÓTESE ALGUMA A SDS SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O CLIENTE OU TERCEIROS POR 
INDENIZAR POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES, 
MÚLTIPLOS OU OUTROS DANOS INDIRETOS OU POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE 
DADOS OU DANOS DE USO, DECORRENTES OU ORIUNDOS DESTE PEDIDO, 
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA EM QUE TENHAM SIDO CAUSADOS E SEGUNDO 
QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE. ESTA LIMITAÇÃO SE APLICA MESMO SE OS 
DANOS TIVEREM SIDO PREVISÍVEIS E SE O CLIENTE OU O TERCEIRO TIVER OU NÃO SIDO 
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 
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11. Conformidade com a lei. O Cliente cumprirá todos os regulamentos, leis e portarias federais, 

estaduais e locais aplicáveis. O Cliente manterá em vigor todos os consentimentos, licenças, 
permissões e autorizações necessários para realizar seus negócios e cumprir suas obrigações 
dispostas nestes Termos e condições. O Cliente cumprirá todas as leis de exportação e 
importação de todos os países envolvidos na venda dos Produtos ou revenda dos Produtos 
pelo Cliente. O Cliente assume toda a responsabilidade pelas remessas de Produtos que 
exijam autorização ou liberação de importação pelo governo. O Cliente será responsável por 
qualquer violação desta Cláusula por parte de seus clientes, agentes, distribuidores, 
revendedores ou fornecedores. A SDS poderá rescindir qualquer Pedido se qualquer 
autoridade governamental impuser tarifas antidumping ou compensatórias ou outras 
penalidades sobre os Produtos. 

 
12. Confidencialidade. “Informações Confidenciais” refere-se a “know-how”, informações 

técnicas, informações comerciais, dados, projetos, especificações, planos, desenhos, 
informações materiais, experiência ou conhecimento da SDS relacionados com a transação 
objeto destes Termos e condições, transmitidos por escrito, oralmente ou eletronicamente, 
inclusive discussões iniciais ou preliminares, na medida em que sejam secretas ou 
confidenciais, inclusive, entre outras: (1) planos de fabricação confidenciais, processos, 
procedimentos, operações, materiais, relatórios, desenhos, manuais, equipamentos, 
informações de engenharia, informações técnicas e layouts e configuração de plantas e 
equipamentos; (2) planos de produtos confidenciais, protótipos, amostras, fórmulas e 
especificações, e informações relacionadas ao desenvolvimento de projetos confidenciais, 
marketing, propaganda, qualidade, custos, configurações e usos; (3) listas e informações 
confidenciais de clientes e fornecedores, planos de negócios, volumes de vendas, gráficos de 
lucratividade, informações financeiras ou outras informações empresariais ou econômicas; 
e, (4) software de computador confidencial, firmware, dados, bancos de dados, redes, 
procedimentos de segurança ou outras informações confidenciais relacionadas direta ou 
indiretamente a sistemas ou redes de computadores da SDS. O Cliente não poderá, sem 
expresso consentimento por escrito da SDS, usar ou divulgar a qualquer pessoa, empresa ou 
agência governamental qualquer Informação confidencial, sendo que o Cliente poderá 
divulgar Informações confidenciais para os seus funcionários que tenham necessidade de ter 
conhecimento de tais informações relacionadas ao Pedido e que estejam obrigados perante 
o Cliente a não divulgar as Informações confidenciais a qualquer outra pessoa, empresa ou 
agência governamental em termos e condições pelo menos tão restritivas quanto os termos 
e condições contidos nesta Cláusula. Se o Cliente se tornar legalmente obrigado (por 
depoimento, interrogatório, solicitação de documentos, intimação, inquérito civil ou 
processo similar) a divulgar qualquer Informação confidencial, o Cliente fornecerá à SDS um 
aviso prévio por escrito de tais requisitos para que a SDS possa buscar uma ordem de 
proteção ou outro recurso adequado. Se um pedido de proteção ou outro recurso não for 
obtido, o Cliente concorda em fornecer apenas a parte das Informações confidenciais que o 
Cliente, mediante parecer por escrito de advogado, seja legalmente obrigado a divulgar, e 
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concorda em exercer seus melhores esforços para obter garantias de que será dado 
tratamento confidencial às Informações confidenciais. A SDS concorda que as Informações 
confidenciais não incluirão informações que o Cliente possa demonstrar que: (a) eram 
conhecidas pelo público antes da divulgação inicial pela SDS ou, subsequentemente, se 
tornarem conhecidas pelo público após a divulgação inicial por meio de nenhum ato ou 
omissão do Cliente ou de seus funcionários, em violação dos Termos e condições; (b) eram 
conhecidas pelo Cliente antes da divulgação inicial; (c) sejam divulgadas ao Cliente por outra 
pessoa ou entidade sem obrigação de confidencialidade para com a SDS no que diz respeito 
às informações; ou, (d) sejam desenvolvidas de forma independente pelo Cliente, sem o 
acesso às ou uso das Informações confidenciais, ou a violação destes Termos e condições 
conforme estabelecido por prova documental. 
 

13. Propriedade intelectual. A venda de Produtos nos termos do Pedido não será considerada 
no sentido de conceder ao Cliente qualquer direito, licença ou participação de propriedade 
em ou para direitos de propriedade intelectual que pertençam aos Produtos comprados que 
possam, agora ou doravante, ser de propriedade da SDS ou controlados por ela, inclusive, 
entre outros, direitos de patentes, copyright ou de marcas comerciais em rascunhos, 
desenhos, protótipos, amostras e/ou produtos finais compartilhados com o Cliente no 
desenvolvimento e/ou na preparação e/ou venda de produtos. 
 

14. Indenização. O CLIENTE INDENIZARÁ, DEFENDERÁ E MANTERÁ A SDS E SUAS 
CONTROLADORAS, SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS, E SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, 
CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E REPRESENTANTES, ANTIGOS E ATUAIS, 
ISENTOS NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI DE E CONTRA REIVINDICAÇÕES, 
PERDAS, DANOS, CUSTOS, DESPESAS OU OUTROS PASSIVOS, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, À MEDIDA QUE OS ITENS ACIMA TIVEREM SIDO 
INCORRIDOS, DECORRENTES DE OU RELACIONADOS A (A) LESÃO OU ALEGAÇÃO DE LESÃO 
A QUALQUER PESSOA (INCLUSIVE MORTE) OU PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE SEJAM 
CAUSADOS, NO TODO OU EM PARTE, POR NEGLIGÊNCIA DO CLIENTE, (B) USO POR 
QUALQUER PESSOA DOS PRODUTOS FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E INCORPORADOS EM MERCADORIAS FEITAS OU DISTRIBUÍDAS PELO 
CLIENTE, (C) NÃO CUMPRIMENTO OU VIOLAÇÃO, PELO CLIENTE, DE QUALQUER 
DISPOSIÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES, E, (D) ALEGAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL FORNECIDA PELO CLIENTE INFRINGE, VIOLA OU SE APROPRIA 
INDEVIDAMENTE DE PATENTE, SEGREDO COMERCIAL OU OUTRO DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. 
 

15. PCR. Na medida em que um pedido contenha Produtos feitos de matérias-primas recicladas 
pós-consumo (Post-Consumer Recycled Raw Materials, “PCR”), conforme descrito mais 
especificamente nas Especificações aplicáveis, as partes reconhecem que a PCR, por sua 
natureza, inclui variabilidade quanto ao conteúdo de matérias-primas. Não obstante 
qualquer disposição em contrário nestes Termos e condições, um Pedido ou qualquer 
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contrato assinado pelas partes, ou outros termos que possam ser aplicáveis à venda de tais 
Produtos, a SDS não faz nenhuma declaração quanto à conformidade dos Produtos feitos 
com PCR segundo as leis aplicáveis, incluindo as disposições do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006 sobre registro, avaliação, licenciamento e restrição de substâncias químicas 
(“Regulamento REACH”) e a Lei de Aplicação de Água Potável Segura e Tóxica da Califórnia 
de 1986 (“Prop 65”), a menos que especificamente declarado de outra forma nas 
Especificações. O Cliente determinará por conta própria quais ações são necessárias para 
cumprir tais leis e regulamentos, e a SDS não terá nenhuma responsabilidade relacionada a 
essas leis. 
 

16. Lei regente e eleição de foro. Cada Pedido estará sujeito à lei do país no qual a instalação da 
SDS indicada na Aceitação do pedido (“Instalação local da SDS”) tem seu principal local de 
negócios, independentemente dos conflitos de lei ou princípios de escolha de lei desse país. 
A demanda, lide ou ação judicial decorrente de alguma disputa, controvérsia ou 
reivindicação de acordo com ou relacionada a estes Termos e condições para um Pedido será 
submetida e estará sujeita à competência exclusiva dos tribunais nos quais a Instalação local 
da SDS tenha sua sede. Cada parte se submete expressamente ao foro e à competência 
exclusivos desses tribunais. 
 

17. Rescisão. Além dos recursos que possam ser fornecidos de acordo com estes Termos e 
condições, a SDS poderá rescindir um Pedido com efeito imediato mediante notificação por 
escrito ao Cliente, se o Cliente: (a) deixar de pagar qualquer valor devido nos termos do 
Pedido ou destes Termos e condições; (b) não tiver realizado ou cumprido nenhum destes 
Termos e condições, no todo ou em parte; ou, (c) tornar-se insolvente, requerer falência ou 
iniciar ou tiver iniciado ação falimentar, recuperação judicial, reorganização ou cessão em 
benefício dos credores. 
 

18. Antidesvio. O Produtos, incluindo qualquer software, documentação e quaisquer dados 
técnicos relacionados incluídos ou contidos em tais Produtos, e quaisquer produtos que 
utilizam tais Produtos, software, documentação ou dados técnicos (coletivamente, 
“Produtos regulamentados”) podem estar sujeitos a leis e regulamentos de controle de 
exportação. O Cliente não poderá e não permitirá que terceiros pratiquem os seguintes atos: 
exportar, reexportar ou liberar, direta ou indiretamente, Produtos regulamentados para 
qualquer jurisdição ou país ao qual, ou qualquer parte a quem, a exportação, reexportação 
ou liberação de Produtos regulamentados seja proibida pela lei, regulamento ou norma 
aplicável. O Cliente será responsável por qualquer violação desta Cláusula por parte de seus 
clientes, agentes, distribuidores, revendedores ou fornecedores. Uma violação desta 
Cláusula será considerada inadimplemento de contrato entre as partes relacionado aos 
Produtos, e a SDS poderá rescindir qualquer pedido por justa causa sem penalidades. 
 

19. Lei contra práticas de corrupção no exterior dos Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act); Lei antissuborno. O Cliente, em nome próprio e de suas controladoras, 
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subsidiárias ou afiliadas, garante, com relação aos Produtos e no curso de sua execução de 
acordo com qualquer Pedido, que está totalmente em conformidade com a Lei contra 
práticas de corrupção no exterior, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq., e qualquer uma de suas 
contrapartes estrangeiras. Nem o Cliente nem suas controladoras, subsidiárias ou afiliadas 
fizeram ou farão, com relação aos Produtos e no decorrer de sua execução de acordo com 
um Pedido, pagamento, oferta ou promessa de pagamento, ou autorização de pagamento 
de dinheiro ou coisa de valor (a) de modo a auxiliar a obtenção ou a retenção de negócios 
para ou com, ou direcionar negócios a, qualquer representante estrangeiro, entidade 
controlada ou de propriedade estatal, partido político estrangeiro, representante de partido 
ou candidato a cargo político estrangeiro, (b) a um representante estrangeiro, partido 
político estrangeiro ou qualquer candidato a cargo político estrangeiro, ou, (c) com a 
intenção de induzir o beneficiário a usar indevidamente sua posição oficial para direcionar 
negócios ilicitamente a um Cliente, suas controladoras, subsidiárias ou afiliadas ou a 
qualquer outra pessoa, em violação da Lei contra práticas de corrupção no exterior, 15 U.S.C. 
§§ 78dd-1, et seq. ou contraparte estrangeira. 
 

20. Propriedade da SDS de ferramentas; Ferramentas do Cliente. SALVO DISPOSIÇÃO EM 
CONTRÁRIO NA ACEITAÇÃO POR ESCRITO DO PEDIDO, AS FERRAMENTAS 
(EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOLDES, PROTÓTIPOS ETC.) PERMANECERÃO 
PROPRIEDADE DA SDS COMO PARTE INTEGRANTE DE SEUS RECURSOS DE PRODUÇÃO E 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, MESMO NO CASO EM QUE O CLIENTE FIZER UMA 
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA E/OU NO CASO EM QUE CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DAS 
ESPECIFICAÇÕES. UMA CONTRIBUIÇÃO DO CLIENTE PARA TODO OU PARTE DO CUSTO DE 
PRODUÇÃO DAS FERRAMENTAS NÃO RESULTARÁ NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE 
DAS FERRAMENTAS PARA O CLIENTE; NÃO AUTORIZARÁ O CLIENTE A SOLICITAR A 
TRANSFERÊNCIA DAS FERRAMENTAS PARA OUTRO FORNECEDOR; E NÃO AFETARÁ A 
CAPACIDADE DA SDS DE USAR AS FERRAMENTAS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS PARA 
OUTROS CLIENTES. Somente o nome da SDS será marcado nas ferramentas. Somente 
quando a propriedade do Cliente sobre as ferramentas for expressamente acordada por 
escrito como uma exceção ao parágrafo anterior e o Cliente arcar com todos os custos 
associados às ferramentas (inclusive, sem limitação, custos e despesas de ferramentas 
relacionados ao desenvolvimento, reparos, modificações e restaurações, encargos e 
impostos), as ferramentas pertencerão a um Cliente e serão consideradas propriedade do 
Cliente (“Ferramentas do Cliente”). As Ferramentas do Cliente serão mantidas nas 
instalações da SDS e a SDS manterá as Ferramentas do Cliente em uma condição operável 
em relação a sua vida útil e as suas características específicas, conforme declarado e 
acordado por escrito no momento de sua entrega pelo Cliente ou em nome dele. As 
Ferramentas do Cliente devem ser devidamente seguradas pelo Cliente contra danos ou sua 
destruição. O Cliente renuncia a todos os direitos de recurso contra a SDS e suas seguradoras 
em tal base e exigirá que suas seguradoras renunciem a tais direitos de sub-rogação contra 
a SDS. As Ferramentas do Cliente serão devolvidas exclusivamente no término do Pedido 
relacionado aos Produtos, mediante solicitação por escrito do Cliente, com todos os custos 
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associados pagos pelo Cliente e, após o pagamento, pelo Cliente, de todos os valores devidos 
à SDS (independentemente da data de vencimento desses valores). A propriedade das 
Ferramentas do Cliente não deve ser considerada no sentido de conceder ao Cliente direitos, 
licenças ou interesses de propriedade sobre direitos de propriedade intelectual que 
pertençam às Ferramentas do Cliente ou aos Produtos fabricados com as Ferramentas do 
Cliente ou comprados sob o Pedido. 

 
21. Disposições gerais. Os títulos aqui estabelecidos são inseridos por conveniência e não têm 

efeito sobre a interpretação ou entendimento destes Termos e condições. Se alguma 
disposição destes Termos e condições for considerada enquanto questão de lei como sendo 
inaplicável ou nula e inválida em alguma jurisdição, tal disposição será considerada separada 
destes Termos e condições e os demais Termos e condições continuarão em pleno vigor e 
efeito; sendo que a invalidade, ilegalidade ou inaplicabilidade não invalidará nem tornará 
inaplicável tal termo ou disposição em outra jurisdição. Se uma ou outra parte deixar de 
exigir a execução estrita dos termos destes Termos e condições ou de exercer qualquer 
direito conferido por meio deste instrumento, isso não será interpretado como renúncia ou 
abandono do seu direito de reivindicar ou se basear em qualquer termo ou direito no futuro. 
O exercício único ou parcial de qualquer direito, recurso, poder ou privilégio nos termos 
deste instrumento não impede outro exercício ou exercício adicional do mesmo ou o 
exercício de outro direito, recurso, poder ou privilégio. Estes Termos e condições são para 
benefício exclusivo das partes neste instrumento e seus respectivos sucessores e 
cessionários permitidos, e nada aqui, de forma expressa ou implícita, confere ou destina-se 
a conferir a qualquer outra pessoa ou entidade qualquer direito, benefício ou recurso legal 
ou em equidade de qualquer natureza em virtude destes Termos e condições. O Cliente não 
transmitirá nenhum dos seus direitos nem delegará nenhuma de suas obrigações de acordo 
com estes Termos e condições sem o consentimento prévio por escrito da SDS. A cessão ou 
delegação supostamente em violação desta Cláusula é nula e inválida. Nenhuma 
transferência ou delegação isenta o Cliente de qualquer uma de suas obrigações de acordo 
com estes Termos e condições ou qualquer Pedido. As disposições destes Termos e 
condições que, por sua natureza, devem se aplicar além de seus termos permanecerão em 
pleno vigor e efeito após rescisão ou expiração destes Termos e condições ou do Pedido, 
inclusive, entre outras, as seguintes disposições, Cláusulas 4.ª, 9.ª, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19 e 21. A SDS reserva-se o direito de atualizar os Termos e condições periodicamente. A 
versão mais atualizada dos Termos e condições está disponível em 
https://silgandispensing.com/resources/, que substituirá automaticamente todas e 
quaisquer versões anteriores dos Termos e condições, e constituirá cláusulas vinculativas 
entre o Cliente e a SDS para novos pedidos aceitos pela SDS após a publicação da versão mais 
atualizada. O cumprimento contínuo do Cliente de um pedido aceito pela SDS antes da 
publicação da versão mais atualizada dos Termos e condições significa a aceitação da versão 
mais atualizada dos Termos e condições, a menos que o Cliente notifique de outra forma a 
SDS por escrito. 

 


