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1. Caso Fortuito ou Força Maior 

As entregas dos materiais, serviços ou produtos poderão ser 
suspensas por qualquer das partes, sem qualquer penalidade ou 

responsabilidade, na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou 
de força maior, conforme parágrafo único do artigo 1058 do 

Código Civil Brasileiro, que torne impraticável a fabricação, 
transporte, aceitação ou utilização do produto ou do material de 

que dependa a sua fabricação. 
A suspensão ou cancelamento de determinada entrega em 

vista do disposto acima não significará o cancelamento do 

contrato de fornecimento que possa estar em vigor entre as 
partes. 

2. Pagamento, tributos e reajustes 

A Apexfil reserva-se o direito de rescindir o contrato de 
fornecimento ou suspender entregas futuras, na hipótese de o 
Comprador deixar de efetuar, na data do vencimento, o 

pagamento referente a qualquer entrega dos produtos. A Apexfil 
poderá, ainda, estipular pagamento a vista ou a entrega de 

garantias para as vendas a prazo, na hipótese de a situação 
financeira do Comprador, conforme avaliação de crédito feita pela 
Apexfil assim o recomendar. 

Os preços apresentados não contemplam reajustes. Na 
eventual ocorrência de situações que alterem o equilíbrio 

econômico-financeiro e que afetam as condições estabelecidas 
nesta proposta, as mesmas serão objeto de renegociações, 
mesmo nos casos de pedidos de compra já formalizados. 

Os preços levam em consideração a legislação tributária 
vigente nesta data. Caso a legislação venha a ser alterada, os 

preços serão ajustados para compensar quaisquer variações e ou 
criações de impostos, taxas, tributos ou encargos que afetam 

direta ou indiretamente o fornecimento, inclusive no que se refere 
a benefícios fiscais. 

3. Inspeção 

O Comprador ou seu representante devidamente designado 

poderá inspecionar o produto na conclusão da fabricação e após a 
embalagem, desde que tal inspeção não retarde a embalagem e o 

embarque. Para tanto, a Apexfil fornecerá ao Comprador ou ao 
seu representante, com a devida antecedência da(s) data(s) de 
embarque estimada(s), quando e onde o produto estará 

disponível para a inspeção. O tipo de inspeção será previamente 
acordado pelas partes, e compreenderá, se cabível, os 

procedimentos de inspeção prescritos pelas normas da autoridade 
governamental competente. 

As inspeções poderão ser efetuadas pela Compradora ou pelo 

seu representante devidamente designado nas dependências da 
Apexfil ou subfornecedor contratado sob prévio agendamento e 

em horário comercial. 

4. Embarque e armazenagem 

Na proposta é considerada embalagem padrão. Caso produto 
necessite de embalagem especial, a mesma deverá ser negociada 

antecipadamente. 
O embarque do produto será efetuado de acordo com as 

instruções detalhadas do Comprador, as quais este concorda em 
fornecer à Apexfil com razoável antecedência da data de 
embarque indicada. A Apexfil não estará obrigada pela entrega de 

qualquer produto com relação ao qual o Comprador não tenha 
fornecido as referidas instruções. 

Se o embarque do produto vier a ser adiado ou atrasado pelo 
Comprador, por qualquer motivo, incluindo, caso fortuito ou de 

força maior, o Comprador concorda em reembolsar a Apexfil todo 
e qualquer custo de armazenagem ou despesas adicionais 
resultantes. 

A Apexfil poderá manter os equipamentos durante até 5 
(cinco) dias úteis após o aviso de retirada do material. Caso haja 

a necessidade de um período maior que este, a Apexfil se reserva 
o direito de cobrar o custo financeiro correspondente sob a base 
de 3,5% a.m. (três e meio por cento ao mês). 

Qualquer aumento que venha a ocorrer após a aceitação do 
pedido, relativamente ao preço de frete ou a tributos incidentes 

sobre a compra de matéria-prima, produção, venda ou entrega 

dos produtos poderá, a critério da Apexfil, ser acrescido ao preço 

especificado. 

5. Garantia 

A Apexfil garante o Fornecimento, dentro das especificações 
técnicas expressamente acordadas entre Cliente e Fornecedor 

durante as negociações, contra defeitos de mão de obra e de 
material, pelo prazo de 12 (doze) meses após ter sido posto em 

funcionamento ou pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses da 
data do aviso para embarque dado pelo Apexfil, prevalecendo 
aquele que ocorrer primeiro. 

Nesse período, a Apexfil substituirá ou reparará, sempre na 
condição FOB sua fábrica (posto e retirado), qualquer peça que 

não funcionar corretamente ou apresentar defeitos de fabricação, 
desde que o Cliente comunique à Apexfil, por escrito, as falhas 
verificadas antes de tentar consertá-las por si ou por terceiros. As 

peças e serviços não serão cobrados do Cliente, desde que o 
defeito de fabricação seja constatado pela Apexfil. 

Fica reservado a Apexfil o direito de propriedade das peças 
substituídas, que serão cobradas se não forem devolvidas no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado pela Apexfil. 

A falta de comunicação, por escrito, do defeito dentro de 
prazo de 30 (trinta) dias após a descoberta do defeito será 

considerada como renúncia do Comprador ao direito de 
reclamação. 

O prazo de garantia é improrrogável. 
No caso de inadimplemento contratual do Cliente durante o 

período de garantia, esta não será exigível enquanto perdurar o 

inadimplemento. Tal situação não prorrogara o prazo final de 
garantia. 

Esta garantia não se aplica aos materiais que tenham 
duração normal inferior a 12 (doze) meses. Para peças, 
acessórios, materiais e equipamentos fornecidos por terceiros, 

valem as garantias dos respectivos fabricantes. 
A presente garantia não será valida, se for constatado que o 

defeito ou avaria tenha sido ocasionado por acidentes, desgaste 
normal de uso, negligencia, imprudência ou imperícia, 
armazenagem, prolongada ou em ambiente inadequado, vícios, 

falhas ou defeitos de obra civis, montagem operação, 
manutenção ou qualquer outra ocorrência não causada pela 

Apexfil e, também, no caso do Cliente ter empreendido reparos 
ou alterações por conta própria. 

A Apexfil também não se responsabilizará por defeitos 

causados por corrosões, incrustações, e / ou rupturas internas 
provocadas por gases, combustíveis ou qualquer outro agente 

químico. 
A Apexfil não confere qualquer garantia, de qualquer tipo, 

implícita ou explícita, com relação à comerciabilidade ou 
adequação para determinada finalidade ou qualquer outro 
aspecto relativo aos produtos ou a seu uso, sozinho ou em 

combinação com outros produtos fornecidos ou não pela Apexfil. 
A Apexfil não concede garantias referentes a qualquer serviço 

prestado por terceiros. 
A garantia cessará, caso o Cliente, deixe de colocar à 

disposição da Apexfil, pelo tempo necessário aos reparos, o 

Fornecimento reconhecido como defeituoso. 
Fica desde já expressamente excluída qualquer 

responsabilidade da Apexfil por danos diretos ou indiretos, perda 
da produção e lucro cessante causados pelo Fornecimento, 
inclusive com relação a terceiros. 

Nenhuma outra garantia, seja ela qual for é dada ao 
Fornecimento, além das constantes nestas presentes condições. 

6. Condições técnicas 

A Compradora reconhece que os desenhos enviados 
juntamente com estas Condições Gerais de Fornecimento ou com 
a Proposta destinam-se tão somente a ilustrar o estilo, disposição 

e dimensões aproximadas dos equipamentos fornecidos. Nenhum 
serviço dever ter como base os desenhos, exceto se de forma 

autorizado pela Apexfil. Em nenhuma hipótese serão fornecidos 
esquemas ou procedimentos de fabricação ou documentos 

confidenciais. 
A Apexfil poderá fornecer, sem ônus para a Compradora, 

uma via do “Data Book” em Português no Padrão da Apexfil 
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constante da Proposta Técnica e Comercial. Vias adicionais 

poderão ser adquiridas pela Compradora mediante negociação 
específica para este fim, constante da Proposta Técnica e 

Comercial.  
Ocorrendo, por determinação da Compradora, modificação 

técnica durante a fabricação, serão efetuados, a critério da 

Apexfil, os necessários acertos de ordem comercial, financeira e 
de prazo de entrega, arcando a Compradora com todos os custos.  

Se os equipamentos estiverem prontos para entrega e 
ocorrer alguma solicitação de modificação técnica, serão 

normalmente faturados pela Apexfil e, em paralelo, executada a 
modificação por um novo processo, com acertos prévios de ordem 
comercial, financeira e de prazo de entrega. 

O equipamento contratado conta com as documentações 
pertinentes inclusas (Data Book). A necessidade de envio de cópia 

extra, ou cópia após o embarque, já enviado anteriormente, o 
mesmo será cobrado (salário mínimo). 

Serão consideradas até 3 (três) revisões no Data Book. Após 

estas revisões as mesmas serão cobradas. Caso haja necessidade 
de envio de novas cópias de Data Book, sejam cópias físicas ou 

eletrônicas as mesmas serão cobradas. 

7. Cancelamento 

Na hipótese de o Comprador, por qualquer razão, cancelar a 
compra dos produtos, o Comprador deverá reembolsar, à Apexfil, 

atualizados monetariamente, todos os custos e despesas de 
manufatura por ela já incorridos ou comprometidos com relação 

aos produtos, além de um valor razoável correspondente às 
despesas operacionais e ao lucro. 

Nenhuma devolução de equipamentos será aceita ou 

recebida sem prévio aviso e aceite da Apexfil. A devolução não 
implicará em cancelamento do Pedido de Compra ou Proposta. 

8. Inadimplemento/Rescisão 

Aos débitos que não forem liquidados até as datas dos 
respectivos vencimentos serão, de forma automática e imediata, 
independentemente de prévia comunicação judicial ou 

extrajudicial, acrescidos multa de mora por atraso de 2% ao mês 
até o limite de 10% sobre o valor total do fornecimento; juros de 

4,5% ao mês (fracionado), além da correção monetária de acordo 
com a variação do IGPM, despesas de cobrança, custas, 

emolumentos, impostos, fretes, taxas e honorários advocatícios 
aplicáveis. 

Se a Compradora deixar de efetuar qualquer pagamento 

quando devido ou se o crédito da Compradora não for mais 
aceitável por qualquer razão, a Apexfil poderá, a seu critério, 

considerar este contrato violado, declarar antecipadamente 
vencidos todos os valores não pagos, reivindicar juros por 
pagamento(s) em atraso e/ou cancelar ou suspender quaisquer 

entregas pendentes à Compradora. 

9. Prazos 

O cumprimento de prazos de responsabilidade da Apexfil está 

condicionado: 
 Ao tempestivo recebimento pela Apexfil das parcelas de 

adiantamento de seu preço devidamente acordadas, das 
informações técnicas e dados necessários para a execução 

de suas atividades; 
 A não ocorrência de casos fortuitos e motivos de força 

maior, recusa de matéria prima e situações climáticas 
adversas. 

Nas situações acima indicadas, os prazos da Apexfil serão

 prorrogados, no mínimo, por igual número de dias úteis 

considerando sempre as disponibilidades de carga na fábrica da 
Apexfil e subcontratadas, e a necessidade de adaptação dos 

novos prazos. 
O prazo de entrega estará cumprido, quando a Compradora 

for avisada da data de liberação para embarque. 

Poderão ser efetuadas entregas parciais pela Apexfil, em 
razão das características de cada venda. 

A Compradora se obriga a fornecer para a Apexfil, todas as 
informações necessárias ao faturamento e transporte com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos da data de 
entrega. Quando se tratar de exportação esse prazo deverá ser 
de no mínimo 60 (sessenta) dias corrido. 

No caso do recebimento do pedido ocorrer em véspera de 
fins de semana e/ou feriados, o prazo de entrega começará a 

contar a partir do primeiro dia útil subseqüente. 

10. Reserva de domínio 

Os equipamentos fornecidos pela Apexfil permanecem de sua 
propriedade, ainda que tenham sido retirados pela Compradora 

ou transportadora, até que todos os pagamentos convencionados 
tenham sido integralmente liquidados, ficando, entretanto, na 

posse da Compradora, na qualidade de fiel depositária, nos 
termos dos artigos 521 e seguintes do Código Civil. 

11. Informações confidenciais 

Todas as informações prestadas pela Apexfil ao Comprador 

ou por ele obtidas com relação aos produtos e/ou seu 
fornecimento são consideradas confidenciais pela Apexfil, 

comprometendo-se o Comprador, por si, por seus sócios, 
administradores, funcionários, prepostos, contratados ou 
subcontratados, a tratá-las e mantê-las como tais e a não revelá-

las a terceiros ou reproduzi-las total ou parcialmente. 
O Comprador deverá, ainda, abster-se de utilizar qualquer 

dessas informações, exceto se para a instalação, manutenção, 
conserto e operação dos produtos. 

A presente obrigação será válida até 15 (quinze) anos após a 

data da colocação do pedido pelo Comprador. As disposições aqui 
estabelecidas não impedirão a revelação a terceiros, reprodução 

ou utilização sob qualquer forma das informações que: (i) já não 
tenham sido obtidas, direta ou indiretamente pela Apexfil; (ii) se 

tenham tornado de domínio público, desde que tal fato não tenha 
ocorrido por atos ou omissões do Comprador, ou de seus sócios, 
administradores, funcionários, prepostos, contratados e 

subcontratados; e (iii) tenham sido fornecidos ou trazidas ao 
conhecimento do Comprador por terceiros que não atuam direta 

ou indiretamente em nome da Apexfil, informações essas 
divulgadas legalmente e sem restrições quanto à utilização ou 
revelação. 

12. Disposições Gerais 

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Atibaia, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas destes 

Termos e Condições Gerais de Vendas, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. Qualquer alteração a estes 
Termos e Condições Gerais de Vendas só será válida se feita por 

escrito e assinada pelas partes. A tolerância de uma parte para 
com a outra, relativamente ao descumprimento das obrigações 

aqui previstas, não será considerada novação, moratória, ou 
renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade, que 
não impedirá a parte tolerante de exigir da outra o fiel 

cumprimento da obrigação a qualquer tempo. 
 

 

 


