
 
Regulamento 

 
Descritivo do Portal de Compras Via Pfizer  
 
1. O Portal de Compras Via Pfizer é um site desenvolvido pelo Laboratórios Pfizer com objetivo de 

proporcionar a facilidade para compra dos produtos Pfizer.  
 

2. Para participar do Portal de Compras Via Pfizer, o proprietário, responsável ou comprador deverá 
efetuar o cadastramento conforme orientação abaixo.  
 

3. O cadastro pode ser feito neste site e em caso de dúvidas contatar o atendimento Via Pfizer através 
do telefone 0800 503 01 05, de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h. Para se cadastrar são 
necessárias as seguintes informações:  

 

CNPJ, razão social, nome fantasia, contato comercial, e-mail comercial, CEP, endereço, nº, 
complemento, bairro, estado, cidade, telefone comercial.  

 
4. Ao se cadastrar, o proprietário, responsável ou comprador é questionado se autoriza o recebimento 

de materiais informativos, contatos telefônicos, envio de e-mails ou SMS. Toda comunicação com o 
proprietário, responsável ou comprador é baseada em sua permissão prévia. Também será 
informado ao proprietário, responsável ou comprador que em qualquer momento ele poderá 
entrar em contato com a empresa para solicitar que os contatos cessem.  
 

Termos e Condições  
 
5. Ao se cadastrar no Portal de Compras Via Pfizer, o proprietário, responsável ou comprador está 

ciente de que a seleção dos distribuidores no momento da conclusão da compra é realizada 
conforme a sua preferência.  
 

6. As informações solicitadas no cadastramento são utilizadas para validação para envio de materiais 
informativos (apenas aos o proprietário, responsável ou comprador que no momento do cadastro 
autorizaram o envio – Item 4 – Descritivo do Portal de Compras Via Pfizer).  
 

7. Os descontos do Portal de Compras Via Pfizer são aplicados sobre o Preço Fábrica (respeitando o 
ICMS por estado) vigente no momento da compra e não são cumulativos com os descontos dos 
distribuidores. O valor líquido do Portal de Compras Via Pfizer, poderá sofrer alterações no 
distribuidor, de acordo com a negociação realizada entre distribuição e o cliente.  

 

8. O seu login e senha são de uso pessoal e intransferível. A correta utilização é de total 
responsabilidade do participante e está condicionada aos termos deste Regulamento.  

 

9. O participante será responsável pela veracidade dos dados cadastrais comerciais informados.  
 

10. O usuário pode cancelar sua participação no Portal de Compras Via Pfizer a qualquer momento e 
sem necessidade de aviso prévio através do telefone 0800 503 01 05, atendimento de segunda à 
sexta-feira, das 08:00h às 20:00h.  

http://www.viapfizer.com.br/


11. A Pfizer reserva-se o direito de alterar ou interromper o Portal de Compras Via Pfizer a qualquer 
momento sem aviso prévio;  

 
Benefícios associados Portal de Compras Via Pfizer 
 
12. O Portal de Compras Via Pfizer abrange todo território nacional e possui atendimento qualificado 

para suporte ao usuário;  
 

13. Participação em eventuais campanhas com descontos diferenciados;  
 
14. Facilidade e agilidade para compras de produtos Pfizer;  
 
Política de privacidade do Portal de Compras Via Pfizer  
 
15. A Pfizer não compartilha as informações comerciais cadastrados no Portal de Compras Via Pfizer a 

terceiros. As informações fornecidas pelos participantes ao Portal de Compras Via Pfizer serão 
utilizadas para operacionalização do site no modelo comercial de negócio, como exemplo, 
comunicação sobre o Portal de Compras e de novas campanhas.  
 

16. A Pfizer se responsabiliza por manter em ambiente seguro os dados comerciais cadastrados, 
garantindo a confidencialidade dos dados.  

 
17. Esse regulamento se aplica a todos os cadastrados no Portal de Compras Via Pfizer. 


