
Condições Gerais de Venda e Fornecimento (no país/no exterior) 

Novembro 2016

Válidas para:
1.    Qualquer pessoa que, por ocasião da celebração do contrato, atua no exercício de sua atividade 

profissional, comercial ou autônoma (empresário);
2.    Quaisquer pessoas jurídicas do direito público ou fundações de direito público;

1.  Generalidades
1.1.   As presentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento do Fornecedor valem com 

exclusividade;  condições comerciais gerais opostas ou divergentes das presentes condições de 
venda e fornecimento do Fornecedor não serão por ele reconhecidas, a não ser que este tenha 
expressamente reconhecido sua validade. As condições de venda e fornecimento do Fornecedor 
prevalecem também quando este, conhecendo as condições do Contratante divergentes de suas 
condições gerais de venda e fornecimento, executa o fornecimento sem quaisquer ressalvas.

1.2.   Todos os acordos firmados entre o Fornecedor e o Contratante para fins da execução do presente 
contrato estão  consignados por escrito nas presentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

1.3.   As Condições Gerais de Venda e Fornecimento do Fornecedor também se aplicam a negócios 
futuros com o Contratante.

2.  Proposta
2.1.   A documentação pertinente à proposta, tal como figuras, desenhos, dados referentes a peso e 

medidas, é apenas indicativa, desde que não expressamente estabelecida como sendo vinculante.  
O Fornecedor se reserva direitos de propriedade e autorais referentes a orçamentos, desenhos e 
outros documentos.  É vedado o acesso de terceiros a estes documentos.

3.   Escopo do fornecimento
3.1.   Para o conteúdo do contrato e o âmbito da prestação é determinante a confirmação, por escrito, do 

pedido pelo Fornecedor.
3.2.   Acordos verbais acessórios são inválidos.
3.3.   Acordos acessórios e alterações do contrato necessitam da confirmação por escrito do Fornecedor.

4.  Preços e pagamento
4.1.   Desde que não se depreenda de forma diversa da confirmação do pedido, os preços do fornecimento 

serão fixados em Reais Brasileiros para o mercado nacional e em Dólares Americano ou Euros para 
exportação e, considerado como ex-Works, a carga é disponibilizada na fabrica do Fornecedor, 
excluído o carregamento, embalagem, frete, traslado, seguro, taxas alfandegárias e tributos. No caso 
de fornecimentos parciais, faturas parciais poderão ser emitidas pelo Fornecedor.

4.2.   O Fornecedor reserva-se o direito de aumentar seus preços após o decurso de 1 ano da celebração 
do contrato caso ocorram aumentos de custos, em especial, em virtude de dissídios coletivos de 
trabalho ou aumento de preços de material.  A pedido do Contratante, o Fornecedor comprovará 
tais aumentos de custos.

4.3.   Desde que não se depreenda de forma diversa da confirmação do pedido, o preço de compra 
considerar-se-á vencido de imediato, sem qualquer desconto. A concessão de desconto necessita 
de um acordo especial pelas partes, por escrito.

4.4.   Desde que não tenham sido convencionados prazos de pagamento diversos, o Contratante estará 
constituído em mora mediante advertência ou após 14 dias contados da emissão da fatura, o que 
ocorrer primeiro. Serão devidos juros de mora de 1% ao mês, independentemente do direito do 
Fornecedor a ser indenizado por perdas e danos.

4.5.   O direito do Contratante de reter pagamentos somente será admitido quando embasar-se em 
pretensões do Contratante oriundas da mesma relação jurídica com o Fornecedor, e desde que 
reconhecidas pelo Fornecedor ou judicialmente, com trânsito em julgado.

4.6.   O direito do Contratante de compensar somente será admitido mediante a concordância do 
Fornecedor ou mediante decisão judicial transitada em julgado.

5.  Prazo de fornecimento
5.1.   O prazo de fornecimento inicia-se com o envio da confirmação do pedido, porém, não antes da 

entrega, pelo Contratante, da documentação, autorizações e/ou liberações, assim como do 
recebimento do sinal de pagamento estabelecido.

5.2.  O prazo de fornecimento será considerado cumprido quando, até o seu decurso, o objeto do 
fornecimento sair da fábrica ou quando a prontidão para o despacho for comunicada e, caso seja da 
competência do Fornecedor, o despacho for realizado imediatamente.

5.3.   O prazo de fornecimento será prorrogado correspondentemente em caso de conflitos trabalhistas, 
sobretudo, greve e paralização, assim como na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 
imprevistos fora do âmbito da vontade do Fornecedor, desde que tais eventos comprovadamente 
tenham influência considerável sobre a conclusão ou entrega do objeto do fornecimento.  Isso 
valerá também quando essas circunstâncias ocorrerem junto a subfornecedores.

5.4.   Os conflitos trabalhistas, sobretudo greve e paralização, assim como a ocorrência de eventos de 
caso fortuito ou força maior, imprevistos fora do âmbito da vontade do Fornecedor, desde que tais 
eventos comprovadamente tenham influência considerável sobre a fabricação ou entrega do objeto 
do fornecimento, também não serão de responsabilidade do Fornecedor quando se originarem 
durante um atraso já existente. 

5.5.   Quando o Contratante, em virtude de descumprimento do prazo de fornecimento por culpa do 
Fornecedor, sofrer prejuízos, poderá, excluídas eventuais outras pretensões mais abrangentes, exigir 
indenização por atraso. Esta, para cada semana cheia de atraso, será de 0,5 %, ou, no máximo, 5 %, do 
valor daquela parte do fornecimento total que, devido ao atraso, não pôde ser utilizada em tempo 
hábil ou de acordo com o contrato.  Esta limitação do valor da indenização não valerá em caso de 
dolo ou negligência grave dos órgãos da administração ou dos executivos em cargo de direção do 
Fornecedor, ou quando a observância do prazo de fornecimento, excepcionalmente, constituir uma 
obrigação contratual decisiva.  Essa limitação de responsabilidade também não valerá para danos 
causados por ato culposo contra a vida, a integridade física e/ou a saúde do Contratante.

5.6.   Quando o despacho, a pedido do Contratante, for adiado, serão cobrados deste os custos incorridos 
em virtude da armazenagem. Tais custos, em caso de armazenagem na fábrica do Fornecedor, 
incidirão a partir do 30º dia a contar do aviso da prontidão para o despacho, no montante de, no 
mínimo, 0,5 % do valor da fatura para cada mês, a não ser que o Contratante comprove a inexistência 
de prejuízo ou que o valor do prejuízo incorrido seja consideravelmente menor.

5.7.   O Fornecedor, porém, após a definição de um prazo de fornecimento e do seu decurso infrutífero, 
estará autorizado a dispor de outro modo sobre o objeto do fornecimento e fornecer ao Contratante, 
mediante adequada prorrogação do prazo.

5.8.  O curso do prazo de fornecimento será suspenso, enquanto o Contratante não cumprir plenamente 
suas obrigações contratuais – entre outras, a disponibilização em tempo hábil de material de 
amostras (p. ex., materiais de embalagem e de envase).

6.   Transferência do risco e recebimento
6.1.   O risco se transfere ao Contratante, o mais tardar, com a disponibilização das peças solicitadas na 

área de carregamento do Fornecedor.

6.2.   A transferência de risco com disponibilização das peças solicitadas na área de carregamento do 
Fornecedor valerá também como convencionada quando forem realizados fornecimentos parciais 
ou o Fornecedor assumir outras prestações como, por exemplo, a montagem e colocação em 
funcionamento.

6.3.   Quando o despacho sofrer atraso devido a circunstâncias de responsabilidade do Contratante, o 
risco será transmitido para o Contratante desde a data da prontidão para o despacho, porém, a 
pedido e às custas do Contratante, o Fornecedor será obrigado a providenciar os seguros que este 
exigir.

6.4.   Objetos entregues que apenas apresentem falhas irrelevantes deverão ser recebidos pelo 
Contratante, sem prejuízo de seus direitos constantes do Capítulo VIII ou de eventuais outras 
pretensões asseguradas por lei.

6.5.   Fornecimentos parciais serão permitidos.

7.  Reserva de domínio
7.1.   O Fornecedor reserva-se o direito de propriedade sobre o objeto do fornecimento até o recebimento 

de todos os pagamentos constantes da relação comercial com o Contratante.  Em caso de 
inadimplemento contratual por parte do Contratante, em especial, ocorrendo atraso de pagamento, 
o Fornecedor estará autorizado a retomar o objeto do fornecimento. A retomada e/ou a execução 
da reserva de domínio não necessita de pedido de restituição por parte do Fornecedor. Estes atos 
ou a retenção do objeto do fornecimento por parte do Fornecedor não deverão ser interpretados 
como sendo resilição contratual, a não ser que expressamente assim manifestado pelo Fornecedor. 
O Fornecedor poderá comercializar o objeto do fornecimento após a sua retomada.  A receita 
oriunda do aproveitamento deverá ser computada nas dívidas do Contratante – deduzidos custos 
de aproveitamento adequados.

7.2.   Em caso de retomada, ao Fornecedor será facultado, ainda, reter as prestações pagas até o 
necessário para cobrir a depreciação do objeto, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for 
devido. O excedente será devolvido ao Contratante; e o que faltar lhe será cobrado.

7.3.   O Fornecedor poderá registrar o respectivo instrumento no domicílio do Contratante, nos termos da 
lei.

7.4.   Quando as reservas de domínio localizadas num país estrangeiro não forem válidas, e caso o 
direito deste país seja aplicável, o Contratante será obrigado a contribuir com todas as medidas 
e, sobretudo, prestar todas as declarações que se fizerem necessárias para obter garantias para o 
Fornecedor que equivalham a uma reserva de domínio.

7.5.   O Contratante será obrigado a zelar cuidadosamente pelo objeto do fornecimento e, a pedido do 
Fornecedor, durante o período da reserva de domínio, contratar um seguro suficiente contra danos.  
O Contratante, desde já, cede as pretensões contra a seguradora ao Fornecedor.

7.6.   Em caso de penhoras ou outras reivindicações de terceiros, o Contratante deverá informar o 
Fornecedor imediatamente, por escrito, para que o Fornecedor possa tomar as medidas cabíveis.  Na 
medida em que o terceiro não tenha condições de reembolsar as custas judiciais e extrajudiciais de 
uma eventual ação, o Contratante arcará com a responsabilidade por tais custas.

7.7.   O Contratante não está autorizado a revender, modificar, processar ou de qualquer forma alterar o 
objeto do fornecimento no curso do funcionamento normal dos negócios, sem a prévia e expressa 
concordância do Fornecedor; entretanto, desde já, cede ao Fornecedor todos os créditos no 
montante do valor final da fatura (incluindo o imposto sobre vendas) que obtiver da revenda contra 
seu cliente ou terceiros, independentemente de o objeto do fornecimento ter sido vendido sem ou 
após processamento. 

7.8.   O Fornecedor obriga-se  a liberar as garantias que lhe cabem, a pedido do Contratante, na medida 
em que o valor realizável de suas garantias ultrapasse em mais de 10% os créditos a serem 
garantidos; a escolha das garantias a serem liberadas cabe ao Fornecedor.

7.9.   Na medida em que o direito, em cujo território se encontra o objeto do fornecimento, não permita 
a reserva de domínio, o Fornecedor poderá exercer todos os direitos que lhe couberem em relação 
ao objeto do fornecimento. O Contratante obriga-se a contribuir em medidas destinadas a proteger 
o direito de propriedade do Fornecedor ou, em lugar deste, de outro direito de garantia relativo ao 
objeto do fornecimento.

8.  Responsabilidade por vícios ou defeitos
8.1.   O Contratante será obrigado a verificar cuidadosamente o objeto do fornecimento, no que tange 

à sua integridade e regularidade, imediatamente após a chegada em seu estabelecimento.  O 
prazo de reclamação será de 30 dias; para a validade da reclamação, esta deverá ser recebida pelo 
Fornecedor sob a forma escrita.

8.2.   Quando o Contratante pretender reivindicar pretensões em razão de defeitos no objeto do 
fornecimento, deverá entregar ou enviar ao Fornecedor o objeto do fornecimento reclamado ou 
peças isoladas deste para verificação, a não ser que isso não seja tolerável ou tecnicamente possível 
(p. ex., no caso de equipamentos de grande porte instalados).  No caso de reclamação de defeito 
justificada e tempestiva, o Fornecedor sanará os defeitos através do cumprimento adicional, ou 
seja, através da eliminação do defeito ou através do fornecimento de um objeto livre de vícios, a 
seu critério. No contexto, o Fornecedor arcará com os custos da eliminação do defeito, incluindo os 
necessários custos de transporte, percurso, trabalho e material. Isso valerá também para os custos da 
entrega, e/ou do despacho, conforme acima disposto. Quando os custos da eliminação de defeitos 
aumentarem devido ao fato de o objeto do fornecimento ter sido deslocado pelo Contratante para 
um local diferente daquele da execução, os custos adicionais correm por conta do Contratante.

8.3.   O Fornecedor estará autorizado a recusar um desempenho subsequente nos termos e disposições 
legais aplicáveis. Em caso de recusa do desempenho subsequente, do fracasso deste ou de sua 
natureza intolerável para o Contratante, este estará autorizado a desistir do contrato ou reduzir 
(baixar) o preço de compra conforme a disposição do Capítulo 4.

8.4.   O Contratante terá o direito de desistir do contrato, desde que a desistência não esteja proibida 
pela lei, ou de reduzir o preço de compra somente após decurso infrutífero de um prazo adequado 
estabelecido por ele para o desempenho adicional, a não ser que o estabelecimento do prazo seja 
dispensável de acordo com as disposições legais.  Em caso de desistência, o Contratante responderá 
pela deterioração, ruína e o proveito não havido, não apenas pelo zelo próprio usual, mas também 
em caso de culpa ou dolo.

8.5.   Para eventuais pretensões, à indenização e às pretensões de reembolso de despesas do Contratante 
valerão as disposições do Capítulo 9.

8.6.   A responsabilidade por defeitos do Fornecedor não será aplicável quando o Contratante não 
observar as instruções de funcionamento e manutenção, realizar alterações no objeto do 
fornecimento, substituir peças ou empregar materiais de consumo que não correspondam às 
especificações originais, a não ser que o Contratante comprove que o defeito não se deve a estes.

  A responsabilidade por defeitos do objeto do fornecimento ou em peças isoladas causados por 
desgaste usual é excluída.

8.7.   O prazo de garantia para pretensões por defeitos será de um ano contado a  partir da entrega do 
objeto do fornecimento ao contratante.
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9.   Responsabilidade do Fornecedor, exclusão de pretensões à indenização
  Na medida em que, nas presentes condições gerais, não esteja determinado diferentemente, o 

Fornecedor responde exclusivamente como segue:
9.1.   O Fornecedor responde segundo as disposições legais, desde que o Contratante reivindique 

pretensões a indenização de danos ou despesas (a seguir: pretensões à indenização) que se baseiem 
em dolo ou negligência grave – incluindo dolo e negligência grave de seus representantes ou 
prepostos; ou desde que o Fornecedor, culposamente, viole uma obrigação contratual importante, 
assim como nos casos de dano à vida, à integridade física ou à saúde.

9.2.   A indenização pela violação de uma obrigação contratual importante limita-se ao prejuízo 
previsível, que ocorre tipicamente, excluindo qualquer responsabilidade por danos indiretos e 
lucros cessantes.

9.3.   No mais, a responsabilidade pela indenização, sem considerar a natureza jurídica da pretensão 
reivindicada, é excluída. No contexto, o Fornecedor não responde, sobretudo, por danos não 
ocorridos no próprio objeto do fornecimento.

9.4.   As demais disposições legais sobre responsabilidade civil pelo Produto permanecem válidas.
9.5.   Pretensões a indenização por despesas do Contratante limitam-se ao valor do contrato.
9.6.   Na medida em que a responsabilidade do Fornecedor está excluída ou limitada, isso vale também 

para a responsabilidade pessoal de seus empregados, funcionários, colaboradores, representantes e 
prepostos.

9.7.   O Contratante tem conhecimento de e reconhece que quaisquer pretensões à garantia estão 
excluídas quando o Contratante alterar quaisquer peças nos objetos fornecidos sob esse contrato.  
Essa exclusão de pretensões refere-se, sobretudo, mas não exclusivamente, aos componentes de 
software de qualquer objeto e maquinas fornecida.  Além disso, o Fornecedor informa o Contratante 
que quaisquer alterações nos objetos fornecidos podem ser aptas a violar direitos sobre bens 
intangíveis do Fornecedor; o Contratante confirma por meio deste que tomou ciência disso.

10.  Direito do Contratante a desistência
10.1.   O Contratante poderá desistir do contrato quando para o Fornecedor a prestação como um todo 

se tornar definitivamente impossível antes da transferência do risco.  O mesmo vale em caso de 
incapacidade do Fornecedor.  Quando impossibilidade/ incapacidade se referirem a obrigações 
contratuais importantes, valerá o Capitulo 9.  O Contratante também poderá desistir do contrato 
quando em um pedido de objetos similares o modelo de uma peça do fornecimento, no que se 
refere à quantidade, se tornar impossível de ser entregue e ele tiver um interesse justificado em 
recusar um fornecimento parcial; quando isso não for o caso, o Contratante poderá reduzir a 
contraprestação correspondentemente.

10.2.   Quando houver atraso da prestação de acordo com o Capítulo 5 e o Contratante conceder ao 
Fornecedor em atraso um prazo adicional adequado com a declaração explícita de que, ele, após 
o decurso desse prazo, recusará a aceitação da prestação, e o prazo adicional não for cumprido, o 
Contratante também terá o direito de desistir do contrato.

10.3.   Ocorrendo a impossibilidade de entregar o fornecimento durante o atraso da aceitação ou por culpa 
do Contratante, este permanecerá obrigado à contraprestação.

10.4.   O Contratante terá ainda o direito de desistir do contrato quando o reparo ou o fornecimento 
substitutivo de um defeito pelo qual o Fornecedor é responsável, no sentido das condições de 
fornecimento, fracassar, por sua culpa, dentro de um prazo adicional estabelecido para ele.  O 
direito de desistência do Contratante também valerá em caso de impossibilidade ou incapacidade 
permanente do reparo ou do fornecimento substitutivo por parte do Fornecedor.

11.  Direito do Fornecedor a desistência do contrato
11.1.   Para o caso de eventos imprevistos nos termos do Capítulo 5 das condições de fornecimento, desde 

que alterem o significado econômico ou o conteúdo da prestação de forma considerável ou tenham 
influência considerável sobre o funcionamento do Contratante, e para o caso da impossibilidade da 
execução constatada posteriormente, o contrato será  adaptado adequadamente.

11.2.   Na medida em que uma adaptação do contrato não seja viável do ponto de vista econômico, 
caberá ao Fornecedor o direito de desistir do contrato, no todo ou em parte.  Não há pretensões a 
indenização do Contratante devido a tal desistência.

11.3.   Quando o Fornecedor pretender fazer uso do direito de desistência, deverá comunicar isso ao 
Contratante imediatamente após constatar o alcance do evento. Isso será também aplicável 
quando, inicialmente, houver sido convencionada uma prorrogação do prazo de fornecimento com 
o Contratante.

12.   Local de execução, foro, direito aplicável, outras condições comerciais, disposições finais, 
aceitação

12.1.   O local de execução para o fornecimento, desde que não estabelecido de forma diversa, será na sede 
do Fornecedor.

12.2.   Fica eleito o foro da cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, que será o competente para dirimir 
quaisquer questões originadas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

12.3.  A relação contratual está sujeita exclusivamente à legislação brasileira.
12.4.   Caso disposições isoladas das presentes condições gerais sejam ou venham a tornar-se inválidas, isso 

não afetará a eficácia das demais disposições.  As partes contratantes obrigam-se a convencionar 
uma nova disposição que mais se aproxime da finalidade pretendida com a disposição invalidada.

12.5.   As presentes condições valem somente para fornecimentos. Para serviços de consertos e montagem 
valem as nossas “Condições Gerais de Conserto e Montagem (no país/no exterior)”.
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