
 
DECLARAÇÃO  

 
Eu,  _____________________________________________________________________ ,   

brasileiro,  ________________________,  _________________________________,  portador  do      

RG  nº  _____________________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº          

____________________________,  residente  e  domiciliado  na      

____________________________________________________________________________,  nº   

______,  Bairro:  ___________________________________,  na  cidade  de       

_________________________/________, representante  legal  de  __________________________,      

inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  ___________________,  com  matriz  estabelecida  na           

_________________________________________________________________,  nº  ______,    

Bairro:  ___________________________________,  na  cidade  de      

_________________________/________,  (doravante  o(a) COMPRADOR(A)),  e  pessoa       

devidamente  capacitada  para  tal,  DECLARO  para  os  devidos  fins  e  direitos,  na  forma  da  Lei,  que                 

analisei,  inspecionei  e  vistoriei  o  equipamento  _________________________  (doravante  o          

EQUIPAMENTO),  adquirido  nesta  data  pelo(a) COMPRADOR(A)  e  estou  ciente  e  de  acordo             

quanto  ao  seu  estado  de  conservação  e  uso,  tendo  sido  ora  adquirido  na  condição  “ NO  ESTADO                 

EM   QUE   SE   ENCONTRA ”.  

 

Estou  ciente  e  de  acordo  que  o  EQUIPAMENTO  não  possui  qualquer  tipo  de  garantia  e  assumo                 

eventuais  riscos,  defeitos  e  mal  funcionamento  que  o  EQUIPAMENTO  possa  oferecer/apresentar,            

não   cabendo   qualquer   ressalva   ou   questionamento   neste   sentido.  

 

Uma  vez  emitida  a  nota  fiscal,  o(a) COMPRADOR(A)  passa  a  ter  a  posse,  propriedade  e  guarda                 

do  EQUIPAMENTO,  partes,  peças  e  demais  acessórios  a  ele  pertencentes  e  negociados,  sendo  de               

sua  exclusiva  responsabilidade  qualquer  dano  ou  avaria  que  o  EQUIPAMENTO,  suas  partes,             

peças  e  acessórios  possam  sofrer  ou  causar,  mesmo  que  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  força                

maior.  

 

Declaro  expressamente,  ainda,  que  tenho  plena  ciência  de  que  o  EQUIPAMENTO  ora             

inspecionado  e  ora  adquirido  não  possui  qualquer  adaptação  e  conformidade  às  exigências             

constantes  das  Normas  Reguladoras  de  Segurança  do  Trabalho,  em  especial  à  Norma  Reguladora              

nº  12  (doravante  a  NR12),  ficando  sob  responsabilidade  exclusiva  do(a) COMPRADOR(A)  as             

adequações  necessárias  à  serem  realizadas  no  EQUIPAMENTO  para  atendimento  de  quaisquer            

das  Normas  Reguladoras  de  Segurança  do  Trabalho,  em  especial  a  NR  12,  antes  do  início  de  sua                  

operação.  

 



 
Diante  do  acima  exposto  e  ora  declarado,  o(a) COMPRADOR(A)  isenta  a WESTROCK,             

CELULOSE,  PAPEL  E  EMBALAGENS  LTDA. ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  45.989.050/0012-34            

(doravante  a  WestRock)  de  quaisquer  responsabilidades  acerca  da  não  conformidade  do            

EQUIPAMENTO  à  NR  12,  ou  quaisquer  outras  Normas  Reguladoras  de  Segurança  do  Trabalho              

aplicáveis,  recaindo  exclusivamente  sobre  o(a) COMPRADOR(A)  quaisquer  responsabilidades  e          

obrigações  neste  sentido,  inclusive,  mas  não  se  limitando,  com  relação  a  multas,  documentação  e               

responsabilidades   de   qualquer   ordem.  

 

Por  este  instrumento  é  conferido  à  WestRock por  meio  deste  instrumento,  a  mais  ampla,  geral,                

rasa,  irrevogável  e  irretratável  quitação  para  nada  mais  reclamar  a  qualquer  tempo  e  a  qualquer                

título   em   relação   ao   EQUIPAMENTO,   suas   regularidades   e   consequências.  

 
Araçatuba,      de       de   2020.  

 
 
 
 

____________________________________  
                                            Nome:  
                                            CPF:  

Cargo:  


