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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS 

Aplicável a todos os equipamentos (inclusive Bombas, 

Motores, Painéis Elétricos, Sopradores, etc.), 

Acessórios, Peças de Reposição e Serviços fornecidos 

pela DOSIVAC DO BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS 

INDUSTRIAIS LTDA. 

Todas os pedidos de compra ou encomendas 

(“Proposta”) que forem encaminhadas à ou aceitas 

pela DOSIVAC DO BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS 

INDUSTRIAIS LTDA. (“DOSIVAC”), para fornecimento 

de produtos ou serviços (“Fornecimento”) ficarão 

subordinadas a estas condições gerais de vendas 

(“CGV”), salvo disposição em contrário expressamente 

aceita por escrito pela DOSIVAC. Fica, portanto, 

entendido que a aceitação da Proposta, inclusive 

mediante emissão de pedido de compra, confirmação 

via e-mail ou outro documento similar pelo 

Comprador, confirma a aceitação das CGV pelo 

contratante do Fornecimento (“Comprador”). As CGV 

e a Proposta (“Acordo”) refletem o acordo integral 

entre as Partes em relação ao seu objeto, além de 

revogar e prevalecer sobre todos os demais acordos, 

discussões e entendimentos de qualquer espécie ou 

natureza quanto ao mesmo. As CGV prevalecerão se 

houver divergência com a Proposta. Eventual pedido 

de compra ou documento similar emitido pelo 

Comprador, aceito pela DOSIVAC, terá validade 

apenas para formalizar a aceitação do Acordo e os 

demais termos e condições de tal pedido divergentes 

ou complementares ao Acordo são expressamente 

rejeitados, e somente serão válidos se expressamente 

definidos pela DOSIVAC na Proposta. 

1. Preços 

Exceto se previsto de forma diversa na Proposta, o 

preço indicado na Proposta para o Fornecimento 

(“Preço”): 

a) É único para contratação da totalidade das 

quantidades e especificações detalhadas na Proposta. 

b) É para o Fornecimento retirada na Dosivac e 

condição FOB conforme indicado na Proposta.  

c) Sujeito à reajuste conforme cláusula especificada no 

Acordo. 

d) Inclui custo de embalagem padrão da DOSIVAC. 

e) Inclui os tributos conforme detalhado na Proposta, 

vigentes na data de sua emissão: 

e) Considera que qualquer benefício ou isenção de 

tributos, encargos ou benefícios de qualquer natureza, 

serão de responsabilidade do Comprador que deverá 

declarar e comprovar à DOSIVAC sua validade, nos 

termos da legislação aplicável, inclusive disponibilizar 

cópia da referida legislação, processo ou ato. Não 

cumprida esta exigência, o faturamento se dará com 

os tributos, encargos e/ou sem benefícios. 

2. Pagamento 

a) O pagamento do Preço será efetuado de acordo 

com as condições de pagamento previstas na Proposta 

e nesta CGV. 

b) Será somente considerado liquidado o pagamento 

cujo Preço total seja efetivamente recebido pela 

DOSIVAC. 

c) Se por qualquer circunstância, exceto no caso de 

comprovada responsabilidade da DOSIVAC, houver 

atraso na entrega estipulada, as datas dos pagamentos 

permanecerão as mesmas, como se a entrega tivesse 

ocorrido no prazo estabelecido. 

d) Caso as condições de pagamento não sejam 

respeitadas e haja atraso no pagamento de parcelas, 

duplicatas ou outros créditos sob o Acordo, serão 

devidos pelo Comprador à DOSIVAC o valor devido 

acrescido de multa de 2%, juros de mora de 1% ao 

mês ou máximo legal permitido, o que for maior, e 

correção monetária pro rata die, baseada nas taxas 

bancárias médias cobradas pelos Bancos Comerciais 

de primeira linha, Praça de São Paulo, independente 

de outras medidas cabíveis sob o Acordo. 

e) Vendas, faturamento, entregas ou cobranças não 

estarão subordinadas a financiamentos, sejam por 

órgãos públicos (FINAME, BNDES, BB, outros) ou 

instituições privadas que são de responsabilidade e 

risco exclusivo do Comprador. Na data prevista para 

entrega serão emitidos os documentos de cobrança 

para pagamento com recursos próprios pelo 

Comprador. Caso o Fornecimento seja objeto de 

financiamento e desde que haja expressa 

concordância da DOSIVAC, no caso de atrasos nos 

pagamentos, darão direito à DOSIVAC, a seu critério, 

cobrar o pagamento com recursos próprios do 

Comprador e/ou ajustar automaticamente o Preço, 

prazo e demais condições impactadas pelo atraso do 

pagamento, além da penalidade prevista nesta 

Cláusula. 
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3. Ajustes de Preços e Condições do Acordo 
 
O Preço e demais condições deste Acordo são sujeitos 
a ajustes, automaticamente na proporção do impacto, 
nas seguintes condições: 
(i) De acordo com a fórmula de reajuste especificada 
na Proposta e/ou quando houver fatores econômicos 
ou sociais que impactem as condições do Acordo. 
(ii) Sendo os prazos de entrega prorrogados devido 
solicitação e/ou alterações de projeto e ou similares 
realizadas pelo comprador. 
(iii) No caso de Fornecimento de produtos ou serviços 
importados, havendo majoração e/ou variação de 
encargos, inclusive taxas aduaneiras e/ou taxa 
cambial, entre a data de emissão da Proposta e a data 
do evento e/ou de faturamento, os ônus serão 
integralmente repassados ao Comprador. 
(iv) Alterações de condições do Acordo: Quaisquer 
alterações somente serão válidas após aprovadas 
pelas Partes por escrito;  
(v) Serão, por conta e benefício do Comprador as 
alterações, reduções e/ou majorações decorrentes de 
alterações, a qualquer tempo, em legislações de 
qualquer natureza, inclusive tributárias, de Comércio 
Exterior, previdenciárias, trabalhistas, ou de política 
econômica. 
(vi) No caso de atraso ou descumprimento pelo 
Comprador das condições do Acordo, a DOSIVAC terá 
direito, independente de outras medidas aplicáveis:  
(i) considerar os documentos e/ou desenhos 
“aprovados”;  
(ii) cobrar os eventos nos termos da Cláusula de 
pagamento e os custos razoáveis incorridos como 
resultado de tal atraso ou descumprimento, inclusive 
custo de armazenamento, transporte, mobilização e 
desmobilização de bens ou pessoas;  
(iii) suspender ou rescindir total ou parcialmente o 
Acordo. 
 
4. Documentos 
 
Serão entregues pela DOSIVAC ao Comprador os 
documentos técnicos padrão de uso do Fornecimento 
e/ou outro(s) documento(s) indicados na Proposta. No 
caso de parte(s) do Fornecimento ser(em) 
importada(s), a documentação poderá ser emitida no 
idioma Inglês ou castelhano, salvo quando a tradução 
for exigida pela legislação brasileira, quando os custos 
serão arcados pelo Comprador, exceto se previsto na 
Proposta de forma diversa. 
 
5. Prazos de Entrega 
 
Os prazos de entrega do Fornecimento indicados na 
Proposta estão sujeitos: 

a) Aceitação expressa pelo Comprador de sua 
concordância com todos as condições do Acordo. 
b) Cumprimento pelo Comprador das condições de 
pagamento discriminadas na Proposta. 
c) Fornecimento, pelo Comprador, de informações e 
documentos necessários para execução do Acordo, 
inclusive para confecção de eventuais desenhos de 
responsabilidade da DOSIVAC, no prazo máximo de 15 
dias após data de aceitação do Acordo pelas Partes ou 
outro prazo definido na Proposta ou expressamente 
acordado por escrito entre as Partes.  
d) Fornecimento, pelo Comprador, dos recursos 
necessários para execução do Fornecimento sob 
responsabilidade do Comprador, inclusive acionadores 
/ acessórios, sem ônus, à DOSIVAC, com 30 dias de 
antecedência no prazo de entrega contratual ou outro 
prazo definido na Proposta ou expressamente 
acordado por escrito entre as Partes. 
e) Alteração decorrentes de eventos fora do controle 
razoável da DOSIVAC, inclusive caso fortuito ou força 
maior.  
 
6. Entrega 
 
Os itens que compõem o fornecimento deverão ser 
retirados em Mauá-SP na fábrica da DOSIVAC (salvo 
condição diferente previamente negociada). Serão 
permitidas antecipações e entregas parceladas 
independentemente dos prazos contratuais. O 
Fornecimento será considerado entregue para todos 
os fins, na data em que for disponibilizado para 
entrega e, a partir desta data, é facultado à DOSIVAC o 
direito de armazenar ou transportar para entrega o 
Fornecimento por conta e risco do Comprador.  

 


