Termos e Condições Gerais
Fornecimento de Papel Tissue pela Suzano S.A.

Esses Termos e Condições Gerais (“TCG” ou “Contrato”) são aplicáveis aos
fornecimentos de papel tissue (“Produtos”) realizados pela Suzano S.A. (“Vendedora”)
ao(s) Comprador(es), devendo reger todos os fornecimentos que os referem. A
aplicação desse TCG não depende da assinatura ou rubrica deste documento pelo
Comprador (identificado no Pedido de Compra ou em Acordos de Fornecimento) ou da
Vendedora, aplicando-se automaticamente a todo e qualquer fornecimento realizado
pela Vendedora a compradores.
O Comprador compromete-se a cumprir qualquer lei, regulamento ou outra
instrução ou resolução legalmente vinculante relacionada à prevenção de suborno,
corrupção, fraude ou similar, incluindo a Lei Federal nº 12.846/2013, a Lei de Suborno
do Reino Unido de 2010, Practices Act - FCPA e o Regulamento do Federal Reserve
Board dos Estados Unidos da América, e quaisquer leis de qualquer outro país que
implementem a Convenção da OCDE sobre o Combate ao Suborno de Funcionários
Estrangeiros (Convention on Combating Bribery of Foreign Officials), conforme aditada
periodicamente.
1.

O Comprador concorda e se compromete a manter a confidencialidade e não
usará para seus próprios fins, nem sem o prévio consentimento por escrito da outra
parte para terceiros, qualquer informação relacionada ao escopo deste Contrato.
2.

A responsabilidade total máxima do Vendedor para com o Comprador por toda
e qualquer perda decorrente ou relacionada a este Contrato será limitada ao valor
equivalente ao preço dos produtos comprovadamente danificados e/ou defeituosos
entregues pela Vendedora ao Comprador, não sendo responsável por danos indiretos
ou consequentes e/ou perdas e lucros cessantes decorrentes de conexão com este
Contrato.
3.

4.
As regras relacionadas às garantias e correções/trocas dos Produtos estão
dispostas no Anexo I desse TCG.
5.
Para os fornecimentos dos Produtos realizados por meio do site
https://loja.suzano.com.br/, além da aplicação do quanto disposto nesse TCG, serão
aplicadas as regras definidas nesse site.
6.
A aceitação desse TCG pelo Comprador ocorrerá mediante o recebimento do
Produto pelo Comprador acompanhado da respectiva nota fiscal.
Este Acordo será regido e interpretado de acordo com a lei da República
Federativa do Brasil e as Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de
São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou ações decorrentes deste Contrato.
7.

