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1. TERMOS E CONDIÇÕES
1.1 Os presentes Termos e Condições Gerais de Venda são aplicáveis a todos os fornecimentos,
representam o acordo total entre as partes com relação ao fornecimento do(s) material(ais) e
substituem todos e quaisquer outros acordos anteriores.
1.2 Quaisquer cláusulas que estejam fora ou que excedam o escopo deste documento somente
serão consideradas válidas se houver concordância por escrito da Marcegaglia do Brasil.
2. ORDEM DE COMPRA
2.1 A emissão de um Pedido de Compras ou documento equivalente pelo Comprador caracteriza a
sua aceitação de todas as condições do presente Termo e Condições Gerais de Vendas.
2.2 O recebimento/aceite da Ordem de Compra pela Marcegaglia do Brasil não implica na
aceitação integral a eventuais notas ou condições adicionais nele descritas, mas somente aquelas
estritamente específicas do produto, tais como quantidade, preço, local de entrega, prazo de
pagamento, data de entrega, e norma de fabricação. Demais condições, somente obrigarão a esta
fornecedora se houver seu aceite expresso e específico.
2.3 Não são aceitas quaisquer cláusulas e/ou dispositivos (nota de débito, abatimentos, etc.) que
incorram em multas e/ou penalidades financeiras e/ou ressarcimentos relativos a prazo de
entrega, custos ou despesas administrativas de abertura de notificações (RNCs, etc.), análise pela
equipe técnica, investigação de problemas, análise de laboratório, deslocamento para análise no
fornecedor, deslocamento para análise no cliente, mão-de-obra de seleção, inspeção, mão-deobra direta ou indireta, horas de linha parada e/ou setup de troca de produção, frete extra,
utilização de instalações, documentações incorretas ou incompletas e/ou identificação, qualquer
outra natureza não acordado previamente com aceite formalizado.
2.4 Em nenhuma hipótese, portanto, a Fornecedora responderá por perda de produção, de
lucro, de receita, de dados, lucros cessantes, multas, danos indiretos e danos consequentes,
perante o Comprador ou quaisquer terceiros.
2.5 Os pesos, dimensões, capacidades, preços, e outros dados que figuram nos catálogos,
prospectos, listas de preços e congêneres, têm a natureza de indicações aproximadas.
3. PREÇO
3.1 O valor unitário do(s) item(s) deste pedido, não inclui Frete, ICMS, Despesa Financeira e IPI;
que serão acrescidos valores conforme política de venda e legislação vigente.

4. FORNECIMENTO, FATURAMENTO e ENTREGA
4.1 O valor unitário do item do pedido, não inclui Frete, ICMS, Despesa Financeira e IPI, que serão
acrescidos valores conforme política de venda e legislação vigente.
4.2 São permitidas variações de mais ou menos 10% no volume total desta confirmação de pedido.
4.3 O pedido sujeito a faturamento, será realizado mediante limite de crédito disponível na data
de entrega prevista, condicionado a que o cliente não tenha pendências financeiras junto a
Marcegaglia do Brasil.
4.4 A data informada no pedido é considerada como faturamento previsto na Marcegaglia
condicionado a:
a) Montagem de carga para a região;
b) Em caso de pagamento antecipado, ao crédito do valor;
c) Não existência de pendências financeiras;
4.5 Os prazos informados previstos para faturamento estão sujeitos a alterações, nas hipóteses de
caso fortuito ou força maior, ou ainda por problemas operacionais. Tais alterações serão
informadas ao CLIENTE através de e-mail automático e cadastrado no sistema da Marcegaglia
conforme necessidade e solicitação do cliente. Em caso de recebimento do e-mail, deverá ser
consultado o time de vendas para maiores detalhes.
4.6 – Tolerância para faturamento da data informada no pedido: mais ou menos 10 (dez) dias.
Dentro deste período não é considerado antecipação ou atraso. Casos especiais, cliente deverá
consultar o time de vendas para providências.
4.7 As transportadoras contratadas pela Marcegaglia não estão autorizadas a sair de rota para
pesagem, local de entrega diferente do informado no documento fiscal ou quaisquer outras
necessidades que não estejam rigorosamente amparadas pela legislação fiscal vigente.
4.8 A descarga dos produtos é de reponsabilidade do cliente.
4.9 As faturas da Marcegaglia deverão ser pagas através de boleto bancário e no valor de face do
título, não sendo autorizado qualquer tipo de desconto ou abatimento sem prévia e expressa
autorização da área financeira da Marcegaglia.
4.10 Caso o pagamento não seja efetuado na data do vencimento, é facultado a Marcegaglia:
a) cancelar todos os outros pedidos e/ou contratos com o CLIENTE, ou de suspender a entrega
de qualquer PRODUTO, ou de realizar entregas somente mediante condições razoáveis a
critério da Marcegaglia;
b) cobrar juros de mora pelo atraso de pagamento;
c) após o 5° (quinto) dia do vencimento, levar o título a protesto;
d) no caso de processo judicial para cobrança de qualquer montante devido, e ainda não
quitado, o CLIENTE deverá indenizar a Marcegaglia por todas as custas judiciais e despesas
incorridas em relação a estes processos.
4.11 O cliente é responsável pelo recebimento e pagamento de toda a quantidade de materiais
produzidos com características e usos específicos conforme tolerâncias acordadas no momento da
venda, ficando definido como regra 10% do volume e unidade de medida;
4.12 O não recebimento dos itens programados implicará ao Cliente a responsabilidade sobre os
custos de frete de ida e de retorno.
4.13 Testes específicos de qualidade, quando exigíveis, deverão ser acordados expressamente na
colocação da Ordem de Compra e verificados durante a fase de produção neste fabricante.

4.14 Não serão aceitos eventuais solicitação de testes e/ou resultados posteriores a entrega dos
respectivos produtos.
4.15 O cliente responderá pelas avarias (oxidação e outros problemas decorrentes do tempo de
estocagem), quando os produtos estiverem sido colocados à sua disposição no prazo previsto no
pedido e ele solicitar a prorrogação do prazo de entrega, conforme previsão do §2°, do art. 492 do
Código Civil.
5. ALTERAÇÕES
5.1 Quaisquer alterações daquelas estabelecidas na cotação e/ou ordem de compra deve ser
acordada por escrito entre as partes e será considerada pela Marcegaglia como um novo pedido,
sujeita a renegociação.
5.2 A Marcegaglia não aceita alterações nas ordens de compra correspondente a materiais que já
estejam produzidos ou em processo de fabricação. A Marcegaglia poderá embarcar os materiais
da ordem de compra ao cliente que terá todas as obrigações acordadas entre as partes.
6. GARANTIA
6.1 A única garantia prestada será a legal, de modo que qualquer outra previsão não obriga esta
Fornecedora.
6.2 Não serão aceitas devoluções de produtos processados pelo cliente.
6.3 A garantia da Marcegaglia do Brasil limita-se a reparar ou substituir, a seu critério, os itens
defeituosos de seu fornecimento, decorrentes de sua única e exclusiva responsabilidade, sem
qualquer outra despesa. Com o reparo ou substituição fica plenamente satisfeita a garantia, sem
qualquer outra responsabilidade para a Marcegaglia do Brasil.
6.4 A garantia, a fim de substituir peças defeituosas, termina com a garantia das partes originais.
7. RESPONSABILIDADE POR DEFEITO DO PRODUTO
7.1 Qualquer problema técnico que ocorra (durante o período de garantia legal) no fornecimento
de peças ou produtos fabricados pela Marcegaglia do Brasil deverão ser endereçados a sua área
de qualidade e na ausência da mesma para a área comercial, de modo que não os considera como
devidos, para quaisquer fins de direito, e, portanto, eventual cobrança, descontos e/ou suspensão
de pagamentos de tais valores será considerada abusiva e de má-fé, sujeita, inclusive, as
prerrogativas previstas analogicamente no artigo 940, do Código Civil.
7.2 Ficando constatado que os produtos ou serviços não continham erros ou defeitos, todas as
despesas serão integralmente reembolsadas pelo Comprador.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A colocação de pedido pelo CLIENTE implicará integral conhecimento e aceite das “Condições
Gerais de Venda”, que prevalecerão sobre quaisquer outras condições de compra ou, sobre
quaisquer documentos do CLIENTE cujos termos sejam conflitantes com o deste documento.
8.2 As Partes, direta ou indiretamente, não farão ou autorizarão o uso das marcas, logotipos,
jargões ou outra propriedade intelectual que seja da outra Parte, suas empresas controladas,
controladoras, afiliadas ou licenciantes, salvo para a execução, se necessário, do Contrato e/ou
Pedido de Compra e, exclusivamente, durante sua vigência, e desde que tenha aprovação expressa

de uma Parte para a outra. O Contrato e/ou Pedido de Compra não outorgarão às Partes direito
algum sobre qualquer propriedade intelectual (autoral e/ou industrial) da outra, devendo seu uso
ocorrer de maneira que sejam reconhecidas sempre como suas únicas proprietárias ou titulares.
8.3 Os presentes termos de Condições Gerais de Venda estão disponíveis no site da Marcegaglia,
(http://www.marcegaglia.com.br) para consulta pelos interessados que não poderão alegar
desconhecimento.
9. FORO DE ELEIÇÃO
9.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da presente confirmação do pedido, contatar o
vendedor/representante e permanecendo a controvérsia as partes elegem o foro da comarca de
Garuva em Santa Catarina.

