CONDIÇÕES GERAIS DE NEGÒCIOS DA STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH
1.

Condições gerais
Declarações de intenção, em particular ofertas, o aceite de ofertas, propostas, assessoramentos, serviços complementares bem
como entregas e serviços ocorrerão em nome de STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH, doravante denominado Fornecedor,
representada por seus representantes legais, e ocorrerão exclusivamente de acordo com as presentes condições gerais de
negócios. Estas também se aplicam para futuras relações de negócio, mesmo quando não novamente explicitadas e acordadas.
Mais tardar com o recebimento do produto ou serviço, as presentes condições gerais de fornecimento são consideradas como
aceitas pelo Contratante. Qualquer intenção do Contratante na inclusão das suas próprias condições de fornecimento é por este
termo vetada.

2.

Ofertas
Nossas ofertas são sem compromisso. Alterações técnicas assim como alterações na forma, cor ou peso ficam, no âmbito da
razoabilidade, resguardadas. Enquanto não expresso na oferta serão mantidos os preços ofertados até 90 dias a contar da data
da oferta. Enquanto não acordado diferente em contrato, o fornecimento é EX-WORKS (EXW, INCOTERMS 2000), com exceção
da embalagem que é apresentada separadamente na fatura. Outros serviços adicionais são apresentados separadamenre na
fatura.

3.

Pedido e Fornecimento
Pedidos do Contratente são aceitos depois da confirmação escrita por o Fornecidor, ou depois do fornecimento. Explicações
verbais, mesmo dos nossos representantes, Fornecidores ou assistentes necessitam nossa confirmação escrita para tornarem-se
válidas, isto também vale para complementos e/ou alterações contratuais. A aceitação dos pedidos se dará fundamentalmente de
acordo com a possibilidade de fornecimento correto e no tempo adequado por nossos fornecedores. Isto somente é válido para o
caso de o não fornecimento não ser de nossa responsabilidade. Definitivamente não havendo possibilidade de fornecimento, isto
será comunicado ao Contratante no prazo de 2 semanas a partir do conhecimento desta condição, sendo que os valores já pagos
serão ressarcidos. Os prazos mencionados são facultativos, desde que não tenha sido acordada outra condição por escrito.
Atrasos no fornecimento e na prestação de serviços originados por motivos de força maior que dificultem ou impeçam o
fornecimento – dificuldade de aquisição de material suplementar não programado anteriormente, avarias na operação, greves,
boicotes, carência de pessoal, falha de transporte, ordens públicas, etc., também quando estas sucederem a nossos fornecedores
e sub-fornecedores – facultam o não cumprimento dos prazos, mesmo que esses tenham sido acordados previamente. O
Contratante ressalva ao Fornecedor o direito de postergar o início do fornecimento do produto ou serviço pelo mesmo tempo do
impedimento acrescido de tempo adequado para preparação, ou a desistir total ou parcialmente do Contrato em virtude do não
cumprimento do prazo contratual. Quando o impedimento durar mais que 3 meses é direito do Contratante rescindir
proporcionalmente a parte não executada do contrato. Até então, está o Fornecedor autorizado a todo momento realizar o
fornecimento parcial de produtos e serviços. Enquanto o Fornecedor não cumprir os prazos de entrega acordados ou incorra em
atraso, poderá o Contratante reivindicar o pagamento de multa contratual de 2% por semana completa de atraso até o limite de
5% do valor dos produtos ou serviços atingidos pelo atraso. Outras exigências, em particular as indenizações de qualquer
natureza, são descartadas.

4.

Risco de transporte
O risco passa para o Contratante assim que a remessa é entregue às pessoas executoras do transporte ou seja retirada do
depósito do Fornecidor com a finalidade de remessa. Caso o transporte se torne impossível por fatos alheios à vontade do
Fornecidor, o risco passa para o Contratante mediante a notificação, por parte do Fornecidor, de prontidão para a remessa. A
mesma disposição se aplica em caso de contratação de preços francos de pagamento e remessa “livre no depósito ou em locais
de obras".

5.

Remessa livre no local da obra
Caso seja contratada a modalidade "remessa livre no local da obra", tal modalidade significa fornecimento sem descarga por parte
do Contratante e sob o pressuposto de rua de acesso transitável. O fornecimento será informado por nós em tempo hábil. A
descarga deverá ser efetuada imediata e adequadamente, por pessoal a ser disponibilizado em número suficiente pelo
Contratante. Reservamo-nos o direito de cobrar tempos de espera. O Contratante assume o risco de piora de qualidade e perda
de materiais por nós fornecidos em locais de obras até o término definitivo dos trabalhos contratados, na medida em que tal piora
de qualidade e perda de materiais não seja imputável a grave negligência de colaboradores do Fornecidor.

6.

Multas contratuais
Declarações de intenções visando negociação de penalidades contratuais não serão aceitas. Nenhuma declaração ou
comportamento deverá ser interpretado ou entendido no sentido de que tais intenções possam vir a ser aceitas.

7.

Condições de pagamento
O prazo de pagamento é de 10 dias após a emissão da fatura. Um atraso de pagamento é considerado quando, no prazo de 30
dias a contar da data da fatura ou de uma solicitação de pagamento, este não seja efetuado. A partir desta data uma multa de 8%
sobre a taxa de juro básica é aplicável. Ao fornecedor é reservado o direito de comprovar e cobrar valores relativos a danos
adicionais decorrentes do atraso.

8.

Reserva de rescindir
Caso ocorra uma alteração na relação com o Contratante que coloque em risco o objeto do contrato, é reservado ao Fornecedor o
direito de rescindir a oferta e/ou a venda.

9.

Reserva de propriedade
Todos os fornecimentos ocorrem sob reserva de propriedade. Todo o material fornecido permanece propriedade do Fornecedor
até o pagamento total da fatura e de todos os débitos futuros. A reserva de propriedade permanece também quando cada um dos
débitos tenha sido registrado em uma conta e o saldo tenha sido devidamente reconhecido. Se o produto entregue for
remanufaturado pelo Contratante para transformá-lo em novo produto, esse processamento é efetuado para nós. O Contratante
não poderá reclamar reserva de propriedade sobre o produto remanufaturado. No remanufaturamento de produtos que não sejam
de nossa propriedade, adquiriremos co-propriedade no novo produto segundo proporção dos valores do produto por nós fornecido
e do novo produto no momento da remanufatura. Esse novo produto será considerado bem sujeito a reserva de propriedade de
acordo com as presentes condições. O Contratante reserva-se à propriedade condicionada que lhe corresponde sobre o produto
até que ocorra o pagamento total do preço de aquisição. Devido o débito que o Contratante adquire no caso de revenda, com o
encerramento do contrato, é repassado ao Contratante o valor em fatura do produto entregue pelo Fornecedor para esta. O
Contratante somente poderá cobrar o débito do Fornecedor em caso de cedência. O Contratante deve, quando solicitado pelo
Fornecedor, informar quanto aos devedores dos débitos cedidos. O Fornecedor poderá informar aos devedores a cessão. Se a

revenda ocorrer em conjunto com produtos que não sejam de propriedade do Fornecedor, em preço fechado para o pacote, o
Contratante cederá já nesse momento ao Fornecedor o valor do débito de revenda, no montante correspondente ao valor do bem
sujeito a reserva de propriedade. Se o bem sujeito a reserva de propriedade for montado pelo Contratante como elemento fixo em
imóvel de terceiro, será imediatamente cedido pelo Contratante seu direito de ressarcimento originado com o terceiro ou a quem
concerne, no montante correspondente ao bem sujeito à reserva de propriedade. Créditos referentes à parte ou totalidade do bem
sujeito a reserva de propriedade deverão ser recolhidos em separado e sem demora depositados em favor do Fornecedor.
Também, quando o Contratante não cumprir com esta obrigação, pertencem ao Fornecedor os valores cobrados, e deverão ser
guardados em separado. O Contratante deverá imediatamente informar ao Fornecedor o acesso de terceiros aos produtos sob
reserva de propriedade ou aos débitos cedidos. O Contratante é obrigado a segurar os produtos entregues contra furto e roubo, e
quando solicitado, apresentar respectivo contrato de seguro.

10.

Garantia
O Contratante deverá nos notificar, por escrito, a constatação de vícios evidentes, dentro de um prazo de duas semanas,
contadas do recebimento da mercadoria. Caso contrário fica excluído o direito de reclamação de garantia. Para a preservação do
prazo basta a postagem em tempo hábil. Incumbe ao Contratante o ônus da prova por todos os pressupostos de direitos de
reparação, especialmente em relação ao vício em si, pelo tempo de constatação de tal vício e pela tempestividade da reclamação.
Damos a garantia de que no momento da entrega nosso fornecimento tem as características asseguradas, não está eivada de
vícios ou falhas e que corresponde ao fornecimento contratado. Em relação à qualidade da mercadoria, reputa-se contratada a
descrição do produto pelo fabricante. Além disso, declarações oficiais, elogios ou publicidade por parte do Fornecidor não
representam indicações contratuais da qualidade da mercadoria. O Contratante não recebe garantias no sentido jurídico.
Excetuam-se desta regra garantias dadas por fabricantes. Ademais, só é prestada garantia sob o pressuposto de uma operação
tecnicamente adequada mediante observância das instruções de operação, assim como das necessárias inspeções de
funcionalidades pelo operador, tal como prescrito pelo "Institut für Bautechnik” (“Instituto de Técnica de Construções”) de Berlim.
Em relação a vícios do fornecimento, entre os quais a ausência de características expressamente asseguradas,
responsabilizamo-nos, sob exclusão de outras obrigações, apenas na medida em que nos seja concedida oportunidade de, sem
ônus, repararmos ou substituirmos, mediante justo critério, aquelas partes e pecas que, antes da transferência de posse e risco
comprovadamente apresentavam vício em virtude de defeito de fabricação, materiais de má qualidade ou execução defeituosa,
que os tornam inservíveis ou de serventia seriamente comprometida. A constatação de vícios dessa natureza nos deverá ser
imediatamente comunicada por escrito. Caso o Contratante receba uma instrução de montagem com vícios, estaremos obrigados
meramente ao fornecimento de uma nova instrução de montagem isenta de vícios e apenas nos casos em que o vício constante
da instrução de montagem seja empecilho para uma montagem adequada. A prestação de garantia fica limitada a um ano a partir
do fornecimento. Além disso, a nossa garantia se restringe à média dos danos imediatos ocorrentes de modo previsível e
tipicamente contratuais, de acordo com o tipo de mercadoria. Tal regra se aplica mesmo com violação levemente negligente de
obrigações por parte de nossos representantes legais ou auxiliares de execução. Fica excluída a nossa responsabilidade em caso
de ocorrência de violação levemente negligente de obrigações contratuais de natureza irrelevante.

11.

Montagem
Caso fique contratada a montagem do objeto contratual, os preços de montagem são válidos sob condições tais que os trabalhos
possam ser executados sem interrupção da jornada normal de trabalho. Trabalhos realizados fora do horário da jornada normal
de trabalho serão por nós computados com os acréscimos previstos nas listas de preços suplementares, pressuposto que tais
trabalhos sejam realizados por circunstâncias imputáveis ao contratante ou mediante sua ordem, por outros motivos. Os locais de
montagem devem ser livremente acessíveis por nossos montadores. Nossa montagem não pode ser impedida ou limitada por
outras obras ou serviços. Caso ocorram impedimentos ou atrasos e horas de espera não imputáveis a nós, tais horas serão
contabilizadas de acordo com a tabela de preços suplementares vigente na ocasião. Para efeitos de montagem, deverão estar à
disposição na obra, sem custos, os seguintes itens:
a) Distribuição de energia elétrica de acordo com as normas de prevenção de acidentes, com uma unidade de tomada de força,
padrão europeu, de 400 Volt, 16A, 1 unidade de tomada de força de segurança de 230 Volt.
b) Uso dos meios de transporte do local da obra
c) Um recinto seco, com fechadura, para depósito de materiais
d) Um vestiário para nossos montadores, com fechadura, assim como utilização das instalações sanitárias.

12.

Disposições finais
Caso certas disposições do presente contrato com o Contratante, inclusive as destas Condições Gerais de Negócios, sejam ou se
tornem inválidas no todo ou em partes, tal fato não afeta a eficácia das demais disposições. A disposição total ou parcialmente
ineficaz deve ser substituída por disposição cuja eficácia econômica mais se aproxime da disposição inválida.

13.

Local de execução e foro judicial
O local de execução é Goslar. O foro judicial para todos os conflitos contratuais é Goslar. Fica convencionada a aplicação do
direito alemão, mediante inclusão da Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG).

