
 
 

Termos e Condições Gerais de Fornecimento 
Muse Wallpapers 

 
 

1. Preâmbulo 
 

1.1. O presente instrumento estabelece as normas gerais de fornecimento da Muse 
Wallpapers (“Fornecedora”) aos seus revendedores estabelecidos no território 
nacional (“Revendedores”). 

1.2. O Revendedor, ao solicitar o seu cadastramento e/ou ao realizar pedido de 
compra, estará automaticamente declarando seu de acordo com todas os 
termos dispostos neste Instrumento. 

 
2. Cadastro 

 

2.1. Estarão aptas para cadastro de Revendedor as empresas que possuam os 
seguintes requisitos: 
2.1.1. Estar devidamente inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME); 
2.1.2. Possuir objeto social compatível com o objeto social e operação da 

Fornecedora, sendo este ligado ao ramo de decoração; e 
2.1.3. Possuir estabelecimento comercial de atendimento ao público. 

2.2. Preenchidos os requisitos acima, a empresa deverá apresentar à Fornecedora 
os seguintes documentos: 
2.2.1. Cartão CNPJ com cadastro ativo; 
2.2.2. Comprovante de Inscrição Estadual; 
2.2.3. Cópia do documento de constituição da empresa ou última alteração do 

Contrato Social.  
2.2.4. Cópia do RG e CPF dos sócios ou do administrador com poderes, caso 

este seja o solicitante; 
2.2.5. Demais informações de operação do estabelecimento, tais como fotos da 

fachada/interior da loja, website, mídias sociais, etc.; 
2.3. Após o recebimento da documentação a Fornecedora avaliará o 

cadastramento do solicitante de forma a preservar o posicionamento da marca, 
distribuição regional, perfil de atendimento e ausência de prejuízo aos 
Revendedores já cadastrados, podendo negá-lo a seu exclusivo critério. 

2.4. No momento do cadastramento será atribuído ao Revendedor um limite de 
crédito rotativo, da mesma forma que sua classificação de risco. 
Periodicamente serão revistos os limites de crédito, à critério exclusivo da 
Fornecedora. 

 
3. Pedidos de Compra 

 

3.1. Os pedidos de compra poderão ser realizados de duas formas: 
3.1.1. Sistema WEB. Por meio de acesso restrito com usuário e senha no portal 

http://muse.fknweb.com.br/, o Revendedor poderá selecionar o item e 
quantidade desejada, verificando ao final o valor total da compra. A partir 
da confirmação do pedido no sistema, o mesmo já será remetido para 
faturamento e expedição. 

3.1.2. E-mail. Os pedidos de compra poderão ser enviados ao e-mail 
vendas@musewallpapers.com.br. Ao receber o pedido, o Fornecedor 
enviará em seguida o espelho do mesmo, o qual deverá ser confirmado 
pelo Revendedor. Somente após o recebimento da confirmação o 
pedido seguirá para faturamento e expedição. 

3.2. Somente serão aceitos pedidos de referências cujo book correspondente já 
tenha sido adquirido pelo Revendedor. Excepcionalmente serão aceitos 
pedidos de referências do book que não houver mais exemplares disponíveis. 

3.3. Pedidos que excederem o limite de crédito estabelecido ao Revendedor serão 
automaticamente bloqueados e submetidos à análise do setor financeiro, 
ficando a critério deste a liberação ou regularização de pagamento dos 
eventuais valores em aberto. 

3.4. Atrasos no pagamento ensejarão suspensão do cadastro e crédito concedido 
até a efetiva regularização pelo Revendedor dos valores em aberto. O 
restabelecimento do crédito ocorrerá a exclusivo critério da Fornecedora. 

http://muse.fknweb.com.br/
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4. Responsabilidade do Transporte 

 

4.1. Em todas as remessas de pedidos é de responsabilidade do Revendedor o 
transporte da carga a partir da sede do Fornecedor (EXW). 

4.2. No momento do cadastro, o Revendedor indicará a opção de retirada dos seus 
pedidos, podendo ocorrer em três modalidades: 
4.2.1. Transportadora de preferência; 
4.2.2. Correios; 
4.2.3. Retirada no local. 

4.3. Optando pela retirada no local, o Revendedor será informado acerca da data 
em que o pedido estará disponível para coleta. 

4.4. Em se tratando de transporte de terceiros, recomendamos que sejam seguidas 
as seguintes providências para o recebimento correto dos produtos: 
4.4.1. Sempre conferir a mercadoria no ato da entrega pela transportadora e 

somente assinar o protocolo de recebimento após a constatação da 
conformidade do produto. 

4.4.2. Constatado algum dano relacionado ao transporte, sugerimos que o 
Revendedor recuse o recebimento dos produtos, informando a 
Transportadora de imediato a existência da avaria durante o transporte 
para abertura de processo de indenização. Durante este trâmite, correrá 
por conta do Revendedor a responsabilidade de acompanhar o processo 
de ressarcimento dos produtos danificados, ao qual a Fornecedora 
prestará assistência, porém sem assunção de responsabilidade. A 
solicitação de novos itens para substituição dos danificados deverá 
seguir o mesmo trâmite padrão: verificação de disponibilidade, 
confirmação e pagamento.  

 
5. Forma e Prazo de Pagamento 

 
5.1. São aceitas as seguintes formas de pagamento para todos os produtos:  

5.1.1. Boleto bancário; 
5.1.2. Transferência ou depósito bancário; e 
5.1.3. Dinheiro em espécie. 

5.2. Os prazos de pagamento dos pedidos, salvo negociação específica, 
observarão o valor total da nota fiscal eletrônica, conforme segue: 
5.2.1. Valor da NFe até R$ 500,00: única parcela com vencimento em 30 dias 

corridos contados da data de emissão da NFe; 
5.2.2. Valor da NFe entre R$ 500,01 a R$ 1.500,00: até duas parcelas com 

vencimentos em 30 e 60 dias corridos contados da data de emissão da 
NFe; 

5.2.3. Valor da NFe acima de R$ 1.500,01: até três parcelas com vencimentos 
em 30, 60 e 90 dias corridos contados da data de emissão da NFe. 

5.3. Nos casos de venda para Estados que exigem o recolhimento antecipado da 
Substituição Tributária, seu respectivo valor será adicionado à primeira parcela 
de cobrança. 

5.4. Todos nossos boletos bancários são enviados juntamente com os produtos e 
o DANFE respectivos, no interior da embalagem. Solicitamos sempre conferir 
no momento do recebimento a conformidade dos documentos e produtos 
conforme o pedido. 

 
6. Política de Preços 

 
6.1. O valor de venda dos produtos ao consumidor final não poderá ser inferior a 

100% do valor de tabela com impostos para o Estado de São Paulo, conforme 
a Tabela de Preços disponível no website www.musewallpapers.com.br/tabela. 

6.2. Caso verificada a prática de valores abaixo do estabelecido, o Revendedor 
será notificado por e-mail para ajuste dos preços.  
6.2.1. Para plataforma de vendas online, o prazo será de 24h para ajuste; 
6.2.2. Para estabelecimentos comerciais, o prazo de ajuste será de 2 dias 

úteis. 
6.3. Na hipótese de permanente reincidência de descumprimento dos termos 

estabelecidos nesta Cláusula, a Fornecedora poderá avaliar e efetuar o 
bloqueio do Revendedor. 
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7. Trocas e Defeitos 
 

7.1. É facultado ao Revendedor realizar a substituição do produto em até 7 dias 
corridos após o recebimento do pedido, excluídos os que estiverem em 
promoção ou fora de linha. Correrão por conta do Revendedor todos os custos 
de retorno e reenvio dos produtos, incluindo eventuais impostos. 
7.1.1. Antes do envio do produto, o Revendedor deverá solicitar previamente a 

autorização de devolução via e-mail, explicando o motivo da substituição. 
7.1.2. O produto substituído deverá estar em plenas condições, sem danos ou 

violações que inviabilizem a comercialização do mesmo. 
7.2. Constatado problemas de qualidade do produto, o mesmo deverá ser analisado 

pela Fornecedora, presencialmente ou por meio de mídias (fotos e vídeos). 
Somente após o aval da Fornecedora, o Revendedor poderá proceder à 
devolução ou substituição do produto. 
7.2.1. O defeito do produto deverá ser constatado e informado à Fornecedora 

impreterivelmente antes do corte ou aplicação do mesmo. Produtos 
cortados ou aplicados, ainda que por ação de terceiros (clientes ou 
instaladores, por exemplo), não serão passíveis de devolução ou 
substituição. 

7.3. A responsabilidade da Fornecedora fica desde já limitada à substituição do 
produto defeituoso por igual característica e quantidade, caso disponível em 
estoque, ou à restituição dos valores pagos pelo Revendedor. O mesmo limite 
se aplica a eventuais prejuízos oriundos do produto defeituoso. 

7.4. Ao receber o pedido, sugerimos que o Revendedor confira a conformidade dos 
produtos e lotes, indicando aos seus clientes ou instaladores os procedimentos 
adequados para aplicação e manutenção do produto. 

 
8. Canais de Atendimento 

 

8.1. Disponibilizamos para dúvidas e consultas nossos canais de atendimento: 
8.1.1. Whatsapp: (11) 99333-5590; 
8.1.2. Telefone: (11) 5102-3880; 
8.1.3. E-mail: atendimento@musewallpapers.com.br; e 
8.1.4. Nossos representantes locais. 

 
 

Muse Revestimentos Comércio e Importação Ltda. 
Setembro/2019 
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