CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS
(“CONDIÇÕES GERAIS”)

1. Objeto
1.1. Estas Condições Gerais são aplicáveis à compra e venda de aceleradores de
compostagem fabricados e comercializados pela Apoena Biosoluções do Brasil
Eireli (“Produtos”), a que estão sujeitos os adquirentes (“Clientes”) que
solicitarem os Produtos por quaisquer meios, aí incluído, mas sem se limitar,
email, aplicativos de mensagem (Whatsapp, Telegram etc.) e contato telefônico
(doravante denominados “Ordem de Compra”).
1.2. A Ordem de Compra, em conjunto com essas Condições Gerais, constituem
contrato de compra e venda celebrado entre as partes, na forma do artigo 481 e
seguintes do Código Civil.
1.3. Estas Condições Gerais são complementares às Ordens de Compra e dela
constituem parte integrante e indissociável. Ao aceitar os Produtos, o Cliente
expressa e declara sua concordância com este documento.
1.4. Estas Condições Gerais são encontradas no website da Apoena, no endereço
https://www.apoenabiotech.com.br/.
1.5. Estas Condições Gerais não poderão ser modificadas por comunicações ou
por acordos verbais, ressalvado o disposto na cláusula 9.2.

2. Da natureza e destinação dos Produtos
2.1. Cliente concorda e reconhece a natureza dos Produtos como
“acelerador de compostagem”, sendo vedada expressamente a
utilização, divulgação, revenda e/ou distribuição dos Produtos como
categoria diversa, incluindo, mas não se limitando, a de fertilizantes ou
agrotóxicos, devendo o Cliente responder integralmente por todo e
qualquer dano e/ou infração causados/impostos à Apoena, a terceiros
ou ao meio ambiente em decorrência do descumprimento desta
cláusula.
2.2. O Cliente declara e garante que:
(i) os Produtos entregues pela Apoena não serão adulterados e/ou
terão seus rótulos modificados, respondendo integralmente por todo e
qualquer dano e/ou infração causados/impostos à Apoena, a terceiros
ou ao meio ambiente em decorrência do descumprimento desta
cláusula.

(ii) não tem conhecimento de que esteja violando qualquer disposição
substancial de qualquer contrato de que seja parte ou a que ele esteja
vinculado, e que não está inadimplente quanto a qualquer obrigação
que possa resultar em efeito adverso em sua capacidade de cumprir
suas obrigações estabelecidas nestas Condições Gerais;
(iii) entende e concorda com todas as disposições constantes nestas
Condições Gerais e na respectiva Ordem de Compra, incluindo o seu
objeto e obrigações impostas ao Cliente, de forma que não poderá
alegar desconhecimento, discordância e/ou existência de vício de dolo,
coação ou erro em relação aos termos aqui pactuados; e
(iv) responsabiliza-se integralmente pelas obrigações que vier a
contrair perante terceiros em virtude da divulgação, revenda e/ou
distribuição dos Produtos, isentando a Apoena de quaisquer
responsabilidades decorrentes de tais fatos.

3. Entrega e Recebimento dos Produtos
3.1. A Apoena se compromete a entregar ao Cliente os Produtos, nas
quantidades, características, na forma, local, prazo e pelo preço estabelecido na
Ordem de Compra devidamente aceita pela Apoena.
3.2. Ocorrendo algum impedimento para o cumprimento do prazo estabelecido
na Ordem de Compra, a Apoena comunicará o Cliente acerca da nova data de
entrega prevista, as medidas a serem tomadas e outros fatos que entenda
relevantes.
3.3. A entrega e o recebimento dos Produtos pelo Cliente implicarão sua
aceitação. As partes, desde já, acordam que qualquer ressalva acerca dos
Produtos deverá ser feita pelo Cliente no momento da entrega. Caso o Cliente
não faça qualquer declaração neste momento, os Produtos são considerados
aceitos.
3.4. O direito de propriedade e o risco de transporte relativos aos Produtos serão
transferidos da Apoena para o Cliente no momento da entrega dos Produtos,
salvo se de outra forma acordado na Ordem de Compra.

4. Preço e moeda de pagamento
4.1. O preço dos Produtos será o definido pelas partes na Ordem de Compra.
4.2. Os preços estabelecidos na Ordem de Compra são finais e incluem todos os
impostos aplicáveis à venda dos Produtos.

5 Faturamento e pagamento
5.1. O faturamento e o pagamento do preço pelo Cliente serão efetuados nos
termos estipulados em cada Ordem de Compra.
5.2. Nenhuma adição ao preço será feita em virtude das retenções de tributos e
contribuições exigidas por lei, de modo que o ônus financeiro decorrente de todo
e qualquer tributo e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre estas
Condições Gerais será de exclusiva responsabilidade da parte definida na
legislação tributária e previdenciária como contribuinte, ainda que a
responsabilidade pela sua retenção e recolhimento seja atribuída à outra parte.
5.3. A falta de pagamento no prazo de vencimento, sujeitará o Cliente ao
pagamento de uma multa moratória, no montante de 2% (dois por cento) sobre
o valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculado pro rata die, da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

6. Obrigações, Declarações e Responsabilidades
6.1. As partes se comprometem a cumprir a prestação sob a sua atribuição, de
acordo com as leis e com os regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis
relacionadas à antissuborno, anticorrupção, lavagem de dinheiro, ambientais
trabalhistas, tributárias e previdenciárias, bem como as normas e as leis
concorrenciais vigentes e/ou as normas complementares que vierem a ser
proferidas no futuro. Além disso, as partes comprometem-se a não oferecer
nenhum pagamento ou benefício, direta ou indiretamente, a funcionários do
governo, clientes, sócios comerciais ou qualquer outra pessoa, com o intuito de
assegurar um benefício indevido ou uma vantagem comercial desleal; tampouco
afetarão a tomada de decisões privadas ou públicas, ou tampouco induzirão a
alguém que viole os deveres ou os padrões profissionais.
6.2. Cada uma das Partes será responsável por qualquer dano causado pelo
descumprimento destas disposições obrigando-se a indenizar a outra parte pelos
prejuízos comprovadamente sofridos.
6.3. As partes desde já declaram que a Apoena poderá fazer referência, em
qualquer meio de comunicação e/ou de informação, de que o Cliente e a Apoena
mantêm relações comerciais.
6.4. Cada uma das partes, neste ato, assume a plena e a exclusiva
responsabilidade pela condução do seu negócio, não existindo vínculo
empregatício entre as partes, ambas atuando como empresa independente, por
sua conta e risco.
6.5. A Apoena e o Cliente declaram que não há entre elas uma relação de controle
ou de participação de uma na outra, ou tampouco de que são sociedades
vinculadas.

6.6. As partes declaram que respeitam toda a legislação e regulamentação
relacionadas à saúde e segurança ocupacional, ao meio ambiente, bem como
declaram que suas atividades não incentivam e/ou utilizam mão-de-obra infantil,
tampouco em condição análoga à de escravo.
6.7. A Apoena é responsável por garantir a qualidade dos Produtos para que ele
possa ser utilizado para o fim a que se destinam pelo prazo estabelecido na
embalagem.
6.8. A responsabilidade civil e criminal pela venda dos Produtos adquiridos da
Apoena é exclusiva do Cliente, em especial as decorrentes de armazenagem,
transporte ou comercialização incorreta e fora das normas técnicas e da
legislação vigente, excetuando-se situações em que tais danos tenham sido
causados, comprovada e exclusivamente, em razão de problemas na fabricação
dos Produtos.
6.9. O Cliente obriga-se a somente vender Produtos que estejam dento do prazo
de validade, bem como a manter os Produtos em seu estado original e em local
coberto, limpo e seco.

7. Propriedade Intelectual
7.1. O Cliente declara estar ciente de que todos os direitos sobre os Produtos e
marcas da Apoena pertencem exclusivamente a esta, sendo vedado ao Cliente
qualquer utilização destes direitos que não estejam previstos nestas Condições
Gerais.
7.2. Por estas Condições Gerais, não estão sendo licenciados e/ou transferidos
quaisquer direitos sobre os Produtos e marcas da Apoena para o Cliente, que não
poderá requerer, por si ou por terceiros, qualquer direito de propriedade
intelectual ou registro relacionado aos mesmos.
7.3. É vedado ao Cliente o uso de sua relação comercial com a Apoena para
quaisquer fins publicitários, seja por impressos ou outros meios de divulgação,
exceto com a concordância prévia e por escrito da Apoena. Ademais, o Cliente,
salvo consentimento prévio e escrito da Apoena, não utilizará o nome “Apoena
Biotech”, marcas, logotipos ou desenhos detidos pela Apoena ou por empresas a
elas coligadas.

8. Penalidades
8.1. Salvo quando outra penalidade específica tiver sido estipulada nessas
Condições Gerais, no caso de descumprimento de qualquer cláusula destas
Condições Gerais, ficará a parte inadimplente sujeita ao pagamento de uma multa
punitiva no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da última Ordem de

Compra, sem prejuízo de permanecer obrigada a ressarcir as perdas e danos
comprovadamente causados.
8.2. A mora quanto ao cumprimento, por qualquer das partes, de quaisquer
obrigações assumidas nestas Condições Gerais, na respectiva Ordem de Compra
e/ou na legislação aplicável, restará caracterizada independentemente de aviso
e/ou notificação.
9. Vigência
9.1. Estas Condições Gerais vigorarão pelo período em que houver compra e
venda de Produtos entre à Apoena e seus Cientes.
9.2. A Apoena poderá, a seu critério, alterar as presentes Condições Gerais. As
alterações somente serão aplicáveis às Ordens de Compra realizadas após a sua
realização.
9.3. A Apoena manterá em seu site as Condições Gerais aplicáveis para que
possam ser consultadas pelos Clientes no momento de sua compra.
10. Confidencialidade
10.1. As informações e dados que forem fornecidos de uma parte à outra durante
a entrega dos Produtos não poderão ser fornecidos, revelados ou mencionados
a terceiros, bem como não poderão ser divulgados, publicados ou aproveitados
por qualquer das partes, por ação ou omissão, exceto se autorizado por escrito
pela parte divulgadora.
10.2. As informações confidenciais sobreviverão ao prazo de vigência destas
Condições Gerais, devendo ser mantidas em sigilo pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados do término da última relação comercial havida entre as partes, não
podendo ser revelada sob pena de responsabilização da parte infratora e
pagamento de indenização.
10.3. Por qualquer violação da presente cláusula, ficará a parte infratora sujeita
às cominações cíveis e penais aplicáveis ao caso.
10.4. Para maiores esclarecimentos, todo material, documento, informação e/ou
direito de propriedade intelectual e/ou know-how de propriedade da Apoena que
for entregue e/ou trazido ao conhecimento do Cliente como consequência da
Ordem de Compra permanecerá sob posse da Apoena e não deverá ser utilizado
para outros fins ou propósitos que não os expressamente acordados, nem
reproduzidos ou entregues a terceiros por parte do Cliente.

11. Proteção de Dados
11.1. As partes se obrigam a cumprir estritamente as leis destinadas a proteger
e a assegurar a privacidade e a confidencialidade das informações de caráter
pessoal, ou seja, dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável,

inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores
eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa, de acordo com
a legislação brasileira e a legislação internacional vigentes e aplicáveis,
especialmente a Lei nº 13.709/2018 ( “Dados Pessoais”).
11.2. O tratamento e a coleta de Dados Pessoais, quando aplicáveis, serão
limitados aos dados mínimos necessários para a realização de suas finalidades,
com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em
relação às finalidades contidas nestas Condições Gerais.
11.3. A confidencialidade dos Dados Pessoais tratados e o cumprimento do
disposto nesta cláusula se aplicam às partes, seus empregados, subcontratados,
representantes e terceiros envolvidos na execução das atividades relacionadas a
estas Condições Gerais, devendo esta obrigação ser mantida mesmo após o
término da vigência destas Condições Gerais.
11.4. O tratamento de Dados Pessoais que as partes realizarem em decorrência
destas Condições Gerais e da respectiva Ordem de Compra está limitado às
finalidades previstas nestes documentos. É vedado o tratamento de Dados
Pessoais sem que haja o enquadramento legal que permita tal tratamento, para
finalidades diversas das expressamente determinadas nestas Condições Gerais.
11.5. No caso de que haja uma violação ou uma perda de dados, será dever da
parte responsável notificar imediatamente a outra parte, as autoridades e/ou as
pessoas afetadas segundo o que disponha a legislação aplicável, bem como será
responsável por indenizar qualquer pessoa que tenha sofrido um dano em
consequência de qualquer violação exclusiva das disposições contidas nesta
cláusula. Caso a parte inocente seja obrigada a desembolsar quaisquer custos,
encargos, despesas ou indenizações a este título, deverá ser reembolsada pela
parte inadimplente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento de
notificação neste sentido.

12. Caso Fortuito ou Força Maior
12.1. Nenhuma das partes será considerada como responsável e/ou
inadimplente, nem estará sujeita à imposição de sanções pelo descumprimento
ou pelo atraso de suas obrigações objeto destas Condições Gerais e sua
respectiva Ordem de Compra, quando o referido descumprimento ou atraso for
motivado por caso fortuito ou de força maior, em conformidade com a legislação
vigente. Nesse caso, a parte afetada comunicará a referida situação à outra parte
em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data em que tomou conhecimento
da ocorrência, incluindo todas as informações disponíveis relacionadas ao fato,
na medida em que as circunstâncias assim a permitam.

13. Disposições Gerais

13.1. Todas as notificações ou informações enviadas em razão da Ordem de
Compra deverão ser encaminhadas por escrito e por qualquer meio que assegure
o seu recebimento para endereço atual, com um aviso de recebimento.
13.2. As obrigações de cada uma das partes estabelecidas nestas Condições
Gerais e na respectiva Ordem de Compra constituem obrigações legais, válidas,
vinculantes e exequíveis de acordo com seus próprios termos, bem como
substituem todos os contratos, propostas, representações, negociações e
entendimentos anteriores, sejam verbais ou por escrito que disponham, no todo
ou em parte, o seu objeto.
13.3. Na hipótese de qualquer uma das disposições destas Condições Gerais e/ou
da Ordem de Compra vir a ser considerada nula e/ou contrária à legislação
aplicável, por qualquer autoridade governamental ou decisão judicial, as demais
disposições não afetadas continuarão em vigor.

14. Foro e Lei aplicável
14.1. Estas Condições Gerais são reguladas, sob qualquer aspecto, pela legislação
brasileira.
14.2. Fica eleito como competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou
controvérsias oriundas destas Condições Gerais e/ou da respectiva Ordem de
Compra, o foro da Comarca de Diadema, Estado de São Paulo, com a renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Diadema, 9 de abril de 2021.

