
Condições Gerais De Venda 

1. Cotação e Confirmação de Pedido 
1.1- As principais empresas e fornecedores estão envolvidos em acordos 

de cooperação, criando em principio as condições de compra e venda. 
1.2 A Confirmação dos Pedidos serão consideradas aceitas pela IraPlast a 

partir do recebimento de confirmação formal da proposta enviada pelo cliente. 
1.3. Qualquer modificação das Condições gerais de Venda e Entrega são 

válidas por escrito e firmadas pela IraPlast. Além disso, qualquer modificação 
adicional deve ser clara para evitar a interpretação e dar lugar a ambigüidades. 

1.4 Caso o pedido não seja confirmado dentro de 15 (Quinze) dias uteis a 
cotação sera cancelada. 

1.5 Os prazos de entrega da IraPlast prevaleceram sobre qualquer prazo 
de compra do cliente, embora que tenha sido comunicados a IraPlast. Exceções 
podem ser aceitas em caso de acordo escrito entre Cliente e IraPlast. 

2. Catálogos, Fichas de Produto 
2.1. As especificações técnicas, catálogos, folhetos, e similares, estão 

disponíveis em nosso website (www.iraplast.com) são apenas indicativas. 
2.2. A qualidade e especificações técnicas das amostras são indicativas do 

produto. De acordo com o caso, pode ser usado grades diferenças na fabricação do 
produto definitivo alterando as características de acordo com necessidade de cada 
cliente. 

3. Uso esperado do produto 
3.1. É de responsabilidade exclusiva do cliente o envase e uso correto e 

adequado da embalagem. 

4. Preços 
4.1. Os preços são sempre sobre Incoterms FOB (Frete por conta do 

Cliente) disponíveis para retirada na IraPlast, via transporte terceirizado 
(Transportadoras) ou próprio do cliente, sem custos extras de carregamento/
Handling. 

4.2.Todas as informações dos custos relacionados devem estar na cotação 
conforme item 1. 

4.3. Os preços são sempre com impostos locais inclusos, excluindo taxas 
e impostos para exportações. 

5. Pagamentos 
5.1. A IraPlast está autorizada a faturar as entregas de produto ou parte 

delas no momento da entrega ou conforme combinado e descritos na cotação e 
confirmação do pedido. 

5.2. No caso de não pagamento, a IraPlast estará aplicando juros sobre o 
valor ou conforme instruções bancarias vigentes no período. Açōes legais podem ser 
acionadas em alguns casos. 

5.3. O atraso em qualquer pagamento a IraPlast poderá reter futuras 
entregas até que o saldo pendente tenha sido completamente quitado. 

5.4. A IraPlast se reserva o direito de modificar os prazos de pagamento 
inclusive a possibilidade de pedir pagamentos antecipados antes de começar a 
produção e entrega. Ainda a IraPlast pode cancelar o acordo de compra e venda 
com uma notificação por escrito antecipadamente. 

6. Direito de Propriedade 
6.1. A IraPast mantém a propriedade dos produtos entregados, e produtos 

que substituem a entrega, até que se produzem o pagamento total de mercadorias. A 
conservação da propriedade se mantém de acordo com o estabelecido pela 
legislação vigente. 

6.2. Os produtos IraPlast são marcas comerciais protegidas e o cliente não 
tem a possibilidade de registrar de posse de qualquer direito que puder entrar em 
conflito com os direitos de propriedade intelectual da IraPlast. 

6.3. A IraPlast é titular dos direitos de propriedade intelectual de todos e 
cada um dos produtos incluídos nos casos que são desenvolvidos em conjunto com 
o cliente. O Cliente só pode reclamar os direitos de propriedade intelectual de algum 
produto desenvolvido em conjunto, e este foi estabelecido a priori por escrito em 
contrato. 

7. Entrega 
7.1. Salvo o estabelecido em acordos de cooperação na Confirmação do 

Pedidos, o local de entrega e a direção de negócios do cliente. 
7.2. As partes são acordadas em um número de dias entre os quais o local 

de entrega, o período começa no fim da confirmação pedido a IraPlast 
7.3. Se a IraPlast considera que não poderá entregar no prazo acordado o 

considera provável um atraso do pedido, a IraPlast notificará o cliente por escrito 
dentro de um prazo razoável, estabelecendo a razão do retraso e o possível novo 
prazo de entregar. 

7.4. Se o atraso na entrega for causado por força maior o um ato de 
omissão por parte do cliente, e o prazo de entrega se extender por um período 
razoável tendo em conta as circunstâncias de cada caso. 

7.5. Em nenhum caso a IraPlast sera responsável por operações 
financeiras, perda de tempo de produção, perda de lucro e outras questões 
industriais. 

7.6. Se acontecimentos fora do controle da IraPlast, acontecimentos que a 
IraPlast não pode prever como quebra de moldes e equipamentos a IraPlast não tem 
responsabilidade pelo atraso na entrega. Um ato de terrorismo também é sempre 
considerado de força maior. 

8. Embalagem e Transporte 
8.1. Nossas entregas são embaladas de acordo com os métodos gerais de 

embalagens da IraPlast. Solicitação de embalagens especiais, a IraPlast deve ser 
avisada no momento do pedido de forma antecipada. Os custos extras são por conta 
do cliente. 

8.2. A entrega sera realizada nas condições de higiene correspondentes as 
praticas de higiene da empresa. 

9. (Erros e Defeitos) 
9.1. Variações na cor dentro do espectro de cores aceitas nos usos 

comerciais, não são considerados defeitos 
9.2. Variações de +/- 5 por cento do volume para qualquer entrega não 

sera considerado um erro. 
9.3 Para processos especiais In Mold Label consultar Aviso Legal/

Disclaimer para o processo IML, disponível em nosso website www.iraplast.com/
downloads 

10. Provas/Amostras 
10.1. A IraPlast garante que seus produtos são adequados para qualquer 

propósito assim como em conformidade com a Diretiva FDA para materiais plásticos 
e artigos com contacto com alimentos. 

As provas de migração globais e específicas podem ser requeridas e estão 
disponíveis em nosso website. 

10.2. De acordo com os regulamentos citados, é necessário que o cliente 
faça prova sob sua própria satisfação. 

10.3 Amostras podem ser requisitadas e normalmente não são cobradas a 
exceção do frete que sera por conta do cliente, salvo exceções. 

11. Obrigação do Cliente De Examinar as Mercadorias Entregadas 
11.1. Após a entrega, o cliente está obrigado a proceder o exame/

verificação de entregas de acordo com as práticas habituais de cada empresa. 
11.2 Consideramos que a mercadoria tenha sido manipulada e 

armazenada sob condições normais e de acordo com as normas IraPlast. 
11.3. A IraPlast sera  incapaz de substituir a mercadoria defeituosa 

conforme a cláusula 11.2 
A IraPlast em nenhum caso será responsável por qualquer perda indireta, incluindo a 
perda em produção, perda de benefícios ou qualquer outra perda econômica em 
consequência desta natureza. 
                11.4. Quando os produtos originários da IraPlast se ligam com o próprio 
produto do cliente, é de responsabilidade do cliente assegura-se que o mesmo esteja 
acondicionado de forma adequada e que o próprio transporte do cliente não 
deteriore os produtos dentro das características de rigidez e força do material de 
envoltura (embalagem final), tolerâncias suficientes, temperatura durante o transporte, 
etc… 

                12. Responsabilidade do Produto 
                12.1. A IraPlast exclui a responsabilidade de danos por perdas e / ou 
danos acontecidos em pessoas ou outros produtos de acordo com as normas 
normais aplicáveis na responsabilidade do produto (País da entidade local da 
IraPlast). Sem embargo, esta responsabilidade é limitada como está estabelecida: 
                12.2. Quando a mercadoria / serviço fornecido pela IraPlast causa perda 
ou dano à propriedade da mercadoria / serviços formados, misturados ou 
incorporados, para aplicação para embalagens, para a produção da gestão, a 
IraPlast não sera de nenhuma maneira responsável por aumento em custos diretos. 
                12.3. IraPlast não é de nenhuma maneira responsável das perdas 
industriais indiretas, inclusive a perda de produção, a perda de benefícios. 
                12.4. Uma vez que é necessário descrever na esta cláusula 13 se emite por 
uma terceira parte contra qualquer parte. 
                12.5. A responsabilidade sera do cliente assegura-se que as artes finais do 
produto contidas, histórias e informações (incluindo, mas não limitado ao pictograma 
do envase para alimentação), que sob as circunstâncias são exigidas e consideradas 
adequadas para o consumidor dentro de leis vigentes. 

                 13 Estoque de Produto Final 
                 13.1. Qualquer estoque restante será destruído após um período longo 
depois de sua industrialização, A menos que o cliente tenha feito antes um acordo 
com a IraPlast referente ao gerenciamento do mesmo. 

                 14 Rastreabilidade 
                 14.1. A IraPlast tem completa rastreabilidade de produtos até o momento 
da entrega ao Cliente. Sem a etiqueta na caixa não é possível assegurar a 
rastreabilidade completa. 

                  15 Confidencialidade 
                  15.1. A IraPlast e o cliente estão obrigados a não divulgar informações ou 
mesmo para uma única terceira parte a informação adquirida em relação ao negócio, 
e a informação de natureza física é o que é confidencial. Exceções podem ser aceitas 
mediante a acordo prévio formalmente estabelecido entre a Iraplast e as outras 
partes. 

                  16. Quebra de direitos e obrigações 
                  16.1. A IraPlast é livre de assinar seus direitos estabelecidos no acordo 
contratual a uma terceira parte. 
                  16.2. O Cliente não pode atribuir seus direitos, obrigações em relação à 
totalidade do contrato e à terceira parte sem o prévio consentimento por escrito a 
IraPlast. A IraPlast não pode negar consentimento sem motivo razoável. 

                  17. Legislação e Jurisdição 
17.1. Estas são geradas de acordo com a legislação e a legislação local da IraPlast. 
17.2 Todas as disputas, controvérsias ou diferenças, com a liquidação do conflito 
entre as partes, fora da conta do presente acordo, ou com a ruptura do mesmo, que 
não se estabeleceu voluntariamente, se resolverão pela jurisdição da IraPast A menos 
que se tenha acordado entre as partes, o lugar da discussão será a planta da IraPlast 
ou que tenha sido acordado de outro modo entre as partes. 

02.816.652/0001-24 AVISO LEGAL/DISCLAIMER ! /21

http://www.iraplast.com


General conditions of Sale 
1. Order Quotation and Confirmation 
1.1- The companies and suppliers are involved in cooperation agreements, creating in 
principle the conditions of purchase and sale. 
1.2 The Confirmation of Orders will be considered accepted by IraPlast upon receipt 
of formal confirmation of the proposal sent by the client. 
1.3. Any modification of the General Conditions of Sale and Delivery are valid in writing 
and signed by IraPlast. In addition, any additional modification must be clear to avoid 
interpretation and give rise to ambiguities. 
1.4 If the order is not confirmed within 15 (fifteen) working days, the quotation will be 
canceled. 
1.5 The delivery times of IraPlast have prevailed over any period of purchase of the 
customer, although they have been communicated to IraPlast. Exceptions may be 
accepted in case of written agreement between Client and IraPlast. 

2. Catalogs, Product Sheets 
2.1. The technical specifications, catalogs, brochures, and the like, are available on 
our website (www.iraplast.com) are only indicative. 
2.2. The quality and technical specifications of the samples are indicative of the 
product. According to the case, great differences in the manufacture of the definitive 
product can be used altering the characteristics according to each client's need. 

3. Expected use of the product 
3.1. It is the customer's sole responsibility to package and use the correct and proper 
packaging. 

4. Prices 
4.1. Prices are always FOB Incoterms available for withdrawal from IraPlast, via third-
party transportation (Carriers) or customer's own, without extra charge for handling 
costs. 
4.2.All the related cost information must be in the quotation according to item 1. 
4.3. Prices are always inclusive of local taxes, excluding taxes and duties for exports. 

5. Payments 
5.1. IraPlast is authorized to invoice the deliveries of product or part of them at the 
time of delivery or as combined and described in the quotation and confirmation of the 
request. 
5.2. In case of non-payment, IraPlast will be applying interest on the amount or 
according to banking instructions in force in the period. Legal actions can be triggered 
in some cases. 
5.3. The delay in any payment to IraPlast may hold future deliveries until the 
outstanding balance has been completely removed. 
5.4. IraPlast reserves the right to modify payment terms including the possibility of 
requesting advance payments before starting production and delivery. Still, IraPlast 
may cancel the purchase agreement with written notice in advance. 

6. Property Law 
6.1. IraPast retains ownership of delivered products, and products that replace 
delivery, until full payment of goods occurs. The preservation of the property is 
maintained in accordance with the established by the current legislation. 
6.2. IraPlast products are protected trademarks and the customer is not in a position 
to register any rights that may conflict with IraPlast's intellectual property rights. 
6.3. IraPlast is the owner of the intellectual property rights of each and every one of 
the products included in the cases that are developed together with the client. The 
Customer may only claim the intellectual property rights of any jointly developed 
product, and this was established a priori in writing in contract. 

7. Delivery 
7.1. Except as provided in cooperation agreements in the Confirmation of Orders, the 
place of delivery and the business direction of the client. 
7.2. The parties are agreed on a number of days between the place of delivery, the 
period begins at the end of the order confirmation to IraPlast 
7.3. If IraPlast considers that it can not deliver within the agreed time frame, it deems it 
probable that the request will be delayed, IraPlast will notify the client in writing within 
a reasonable time, stating the reason for the delay and the possible new delivery 
period. 
7.4. If the delay in delivery is caused by major force an act of omission by the 
customer, and the delivery time is extended for a reasonable period taking into 
account the circumstances of each case. 
7.5. In no event will IraPlast be responsible for financial operations, loss of production 
time, loss of profit and other industrial issues. 
7.6. If events outside the control of IraPlast, events that IraPlast can not predict as a 
break of molds and equipment IraPlast has no responsibility for the delay in delivery. 
An act of terrorism is also always considered of major force. 

8. Packaging and Transportation 
8.1. Our deliveries are packaged according to IraPlast's general packaging methods. 
Request for special packaging, IraPlast must be advised at the time of order and in 
advance. The extra costs are under customer responsibility. 
8.2. The delivery will be carried out under hygienic conditions corresponding to the 
hygiene practices of the company. 

9. (Errors and Defects) 
9.1. Variations in color within the accepted color spectrum are not considered to be 
defects 
9.2. Variations of +/- 5 percent volume for any delivery will not be considered an error. 
9.3 For special processes In Mold Label consult Legal Notice / Disclaimer for the IML 
process, available on our website www.iraplast.com/downloads 

10. Samples 
10.1. IraPlast warrants its products to be suitable for any purpose as well as in 
compliance with the FDA Directive for plastic materials and food contact articles. 
Global and specific migration proofs may be required and are available on our 
website. 
10.2. In accordance with the above regulations, it is necessary for the customer to 
prove to his satisfaction. 
10.3 Samples can be requested and normally are not charged the exception of the 
freight that will be on account of the client, with exceptions. 

11. Customer's Obligation to Examine Delivered Goods 
11.1. After delivery, the customer is obliged to carry out the examination / verification 
of deliveries according to the usual practices of each company. 
11.2 We consider that the goods have been handled and stored under normal 
conditions and in accordance with IraPlast standards. 
11.3. IraPlast will not be able to replace the defective merchandise according to 
clause 11.2 
In no event shall IraPlast be liable for any indirect loss, including loss in production, 
loss of profits or any other economic loss as a result of this nature. 
1.4. When products originating from IraPlast bind with the customer's own product, it 
is the responsibility of the customer to ensure that it is adequately packaged and that 
the customer's own transport does not damage the products within the rigidity and 
strength characteristics of the product. wrapping material (final packaging), sufficient 
tolerances, temperature during transport, etc ... 

12. Product Liability 
12.1. IraPlast excludes liability for damages for loss and / or damage occurring in 
persons or other products in accordance with the normal standards applicable to 
product liability (Country of the local entity of IraPlast). However, this liability is limited 
as is established: 
12.2. When the merchandise / service provided by IraPlast causes loss or damage to 
the property of the goods / services formed, mixed or incorporated, for packaging 
application, for the production of the management, IraPlast will not be in any way 
responsible for an increase in direct costs. 
12.3. IraPlast is in no way liable for indirect industrial losses, including loss of 
production, loss of profits. 
12.4. Since it is necessary to describe in this clause 12 it is issued by a third party 
against any party. 
12.5. The customer's responsibility shall be ensured that the finished product arts 
contained, stories and information (including, but not limited to the food packaging 
pictogram), which under the circumstances are required and deemed appropriate to 
the consumer under current laws. 

13 Final Product Inventory/Stock 
13.1. Any remaining stock will be destroyed after a long period after its 
industrialization, Unless the customer has previously made an agreement with IraPlast 
regarding the management of the same. 

14 Traceability 
14.1. IraPlast has complete traceability of products until delivery to the Customer. 
Without the label on the box it is not possible to ensure complete traceability. 

15 Confidentiality 
15.1. IraPlast and the customer are required not to disclose information or even to a 
third party the information acquired in relation to the business, and the information of a 
physical nature is what is confidential. Exceptions may be accepted by prior written 
agreement between Iraplast and other parties. 

16. Breach of rights and obligations 
16.1. IraPlast is free to sign its rights set forth in the contractual agreement to a third 
party. 
16.2. You may not assign your rights, obligations in respect of the entire contract, and 
the third party without prior written consent to IraPlast. IraPlast can not deny consent 
without reasonable cause. 

17. Legislation and Jurisdiction 
17.1. These are generated in accordance with IraPlast law and local law. 
17.2 All disputes, controversies or differences, with the settlement of the conflict 
between the parties, outside the account of this Agreement, or with the breach 
thereof, which has not been voluntarily established, shall be settled by the jurisdiction 
of IraPast Unless agreed between the parties, the place of discussion shall be the 
plant of IraPlast, otherwise agreed between the parties.
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