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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA da SELZER AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA. 

(doravante denominada “SELZER”) 

 
 
 
1 . Condições Gerais - Âmbito  
 
As seguintes condições de venda aplicam-se, exclusivamente, a todas as nossas ofertas, fornecimentos e 
serviços. Disposições por parte do cliente não serão consideradas, a menos que a SELZER Automotiva do Brasil 
Ltda., doravante designada “FORNECEDOR”, tenha dado explicitamente, por escrito, o seu “de acordo”.   
 
As seguintes condições de venda serão igualmente aplicáveis, quando o “FORNECEDOR”, embora cinte de que 
as condições estão contrárias e divergentes das do Cliente, realiza o fornecimento sem quaisquer ressalvas. 
 
Todas as ofertas serão consideradas sem compromisso até que sejam formalizadas e confirmadas por escrito.  
Tratativas com nossos representantes adquirem validade apenas através de nossa confirmação por escrito. Erros 
óbvios não são vinculantes.  Desde que fabricadas de acordo com desenho ou amostra, são permitidas entregas 
a mais ou a menos com tolerância de até 5%.  
 
Todos os acordos que poderão ser feitos entre o “FORNECEDOR” e o Cliente, com o fim de cumprir este 
contrato, devem ser firmados respeitando as condições aqui postas.  Eventuais acordos verbais existentes, a 
menos que confirmados por escrito, são considerados nulos.  Não se aplicará nenhum termo ou condição 
previamente impressa em pedido de compra ou informações em prospectos, catálogos ou outros documentos 
técnicos e somente serão considerados vinculantes quando, por escrito, for mencionada alguma referência a essa 
condição. 
 
As seguintes condições serão aplicadas a todas as negociações futuras com o Cliente.  Condições contrárias ou 
divergentes não terão validade para pedidos futuros, a menos que o “FORNECEDOR” tenha dado sua 
autorização expressamente por escrito. 
 
 
2 . Preços 
 
Os preços serão expressos em Reais (R$) e válidos EXW (Ex-Works), excluídos embalagens e custos de 
transporte, que serão faturados separadamente. 
 
Se o “FORNECEDOR” não cumprir o prazo, o Cliente pode, em caso de ter sofrido um prejuízo real, ter direito a 
uma indenização para cada semana completa de atraso de, no máximo, 0,5% do valor da entrega.  Estão 
excluídos pedidos de indenização superiores a 5% para cada caso de pedido atrasado. 
 
A responsabilidade do “FORNECEDOR” por perda de lucros e interrupção de operações está excluída.  O direito 
do cliente à rescisão do contrato, depois de um processo infrutífero de prorrogação de prazo permanece 
inalterado.  No entanto, a prorrogação do prazo de entrega tem que ser razoável e, no mínimo, de 04 (quatro) 
semanas. 
 
 
3 . Transferência de risco 
 
Desde que no pedido não haja nada explicitado em contrário, a entrega fica estabelecida Ex Works – (EXW 
conforme INCOTERMS). 
 
Com a expedição, o risco passa da fábrica para o Cliente, mesmo quando for acordado transporte pago pelo 
FORNECEDOR. O seguro de transporte é contratado por este apenas com as instruções, responsabilidade e 
custos por parte do Cliente. 
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Se a responsabilidade do atraso no embarque for do Cliente, este assume os riscos decorrentes, já a partir do dia 
em que o pedido tiver sido disponibilizado para o devido embarque.  
 
O FORNECEDOR tem direito a seguro contra todos os riscos cabíveis, decorrentes da postergação do embarque, 
tudo às custas do Cliente. 
 
 
4.  Responsabilidade por culpa/ defeitos 
 
Os direitos de garantia do Cliente pressupõem a verificação e inspeção dos produtos no momento de sua 
chegada, quanto à sua conformidade com a ordem de compra, cumprindo o cliente com as devidas obrigações de 
inspeção e queixa. Os defeitos visíveis deverão ser apresentados por escrito ao FORNECEDOR, dentro de 14 
dias da recepção da mercadoria. As mercadorias a serem enviadas a terceiros ou para o exterior, deverão ser 
inspecionadas e aceitas no FORNECEDOR pelo Cliente, antes de sua expedição. Se não houver essa aceitação, 
as mercadorias que saírem da fábrica serão consideradas aprovadas e entregues em conformidade com o 
contrato, e, assim, serão desconsideradas reclamações posteriores. 
 
Uma vez que a mercadoria entregue apresente um defeito que já existia no momento da transferência de risco, o 
FORNECEDOR desde que instado por reclamação oportuna por parte do Cliente, é autorizado, segundo sua 
escolha, como medida corretiva, a sanar o problema do lote ou substituí-lo por um novo lote, sem defeito. No 
caso de serem tomadas medidas para saneamento do problema do lote, o FORNECEDOR suportará todas as 
despesas necessárias, em especial, de transporte, trajeto, mão-de-obra e custo de material, desde que elas não 
tenham se elevado pelo fato do produto comprado ter sido levado para outro local que não seja aquele da 
entrega. O Cliente deve conceder ao FORNECEDOR o tempo necessário e a oportunidade de corrigir o defeito. 
Se ele se recusar a fazê-lo, o FORNECEDOR fica isento de qualquer responsabilidade. Se as ações corretivas 
não tiverem sido eficazes, o Cliente está autorizado a requerer, à sua escolha, o cancelamento do pedido ou um 
abatimento. 
 
Na fabricação, segundo instruções do Cliente, o FORNECEDOR fica responsável apenas pela execução em 
conformidade com tais instruções. Não serão levadas em conta reclamações sobre desvios insignificantes de 
fabricação, sobre dificuldades desprezíveis de uso, sobre desgaste ou deterioração naturais ou sobre danos 
ocorridos após a transferência de riscos devidos a manuseio inadequado, alterações ou reparações não 
autorizadas feitas pelo Cliente ou violação das instruções de manutenção ou instalação por parte do Cliente. 
 
Reclamações referentes à qualidade da matéria-prima poderão ser aceitas apenas quando a matéria-prima 
utilizada para o processamento não atenda aos requisitos das Normas DIN. 
 
O prazo limite da garantia contra defeitos de fabricação é de 01 (um) ano, contado a partir da data de emissão da 
Nota Fiscal. 
 
O FORNECEDOR terá participação nos custos de uma ação de recall, apenas quando esta estiver relacionada 
com falha em produtos entregues por ele e quando a legislação vigente obrigar a eliminação de situação de risco 
eminente para o corpo ou para a vida. Um envolvimento em outros procedimentos, que não sejam para evitar o 
afastamento de situação de risco eminente para o corpo ou para a vida (“ações de serviço”) está 
necessariamente excluída. 
 
Qualquer procedimento judicial ou extrajudicial que for intentado contra o Cliente e envolva ou possa envolver 
produto fabricado pelo FORNECEDOR, deverá ser imediatamente comunicado ao mesmo pelo Cliente. 
 
Nos custos de devolução, o FORNECEDOR estará envolvido apenas quando esta se referir a produtos entregues 
pelo mesmo, em cujo uso é previsto, legal e obrigatoriamente, perigo eminente para o corpo ou para a vida. 
Um envolvimento em outros procedimentos, que não sejam para evitar ameaças iminentes de vida (“ações de 
serviço”) são necessariamente excluídos. 
 
Se o Cliente quiser que o FORNECEDOR se responsabilize por danos causados por falhas repetidamente 
reincidentes (falhas crônicas) deve, de forma urgente e abrangente, informar e consultar o FORNECEDOR. Os 
custos de responsabilidade do FORNECEDOR e aqueles, cuja participação pelas partes contratantes foi 
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determinada em comum acordo, são ajustados segundo suas causas concretas e parcela de culpa, segundo tipo, 
duração e âmbito da relação de fornecimento, assim como segundo a proporção entre o valor da mercadoria 
entregue e o custo total. 
 
O cliente é obrigado, de acordo com a escolha do FORNECEDOR, a devolver os produtos com defeito, ou mantê-
los disponíveis para inspeção e análise. 
 
 
5 . Responsabilidade 
 
Se o cliente reivindica danos e reembolsos de gastos ocorridos por dolo ou negligência grave, incluindo dolo ou 
negligência grave a funcionários, colaboradores, representantes ou outros agentes indiretos do FORNECEDOR, 
este será responsável segundo as normas legais.   Na medida em que não há violação intencional de contrato, 
será cobrada do FORNECEDOR a responsabilidade limitada ao dano tipicamente previsível e plausível. 
 
Não se aplica limitação de responsabilidade ou a exclusão de responsabilidade, quando se tratar da 
responsabilidade sobre riscos à vida, ao corpo, à saúde ou de dispositivos legais referentes a requisitos 
obrigatórios sobre responsabilidade por produtos ou se o FORNECEDOR assumiu uma garantia de qualidade 
para mercadorias entregues. 
 
A responsabilidade do FORNECEDOR fica excluída, na medida em que, de sua parte, o Cliente limitou 
eficazmente a sua responsabilidade perante seus consumidores.  Desta forma, o Cliente irá empenhar-se na 
limitação de responsabilidade também a favor do FORNECEDOR, observada a legislação vigente.  
 
A menos que nada diferente tenha sido estabelecido, em todos os outros casos fica excluída a responsabilidade.  
Nesse contexto, o FORNECEDOR especialmente não responde por danos que não tiveram origem na mercadoria 
entregue, assim como por perda de lucros, interrupção de negócios ou outras perdas financeiras do Cliente. 
 
Em caso da utilização dos itens entregues levar a violação de direitos de propriedade industrial ou de direitos 
autorais no Território Nacional, o FORNECEDOR é obrigado a dar a possibilidade ou o direito de o Cliente 
continuar usando os itens.  Se isso não for economicamente viável, tanto o Cliente quanto o FORNECEDOR tem 
o direito de rescindir o contrato. 
As garantias terão validade apenas quando formuladas por escrito para tal finalidade. 
 
Informações contidas em catálogos, documentos e outros materiais impressos como mensagens publicitárias não 
representam propostas de acordo de garantia. 
 
 
6 . Reserva de Propriedade 
 
A transmissão da propriedade dos bens entregues permanece condicional, até que todos os exigíveis, incluindo 
exigíveis futuros contra o Cliente, sejam totalmente quitados.  Essa propriedade estende-se também aos novos 
produtos em processamento pelo FORNECEDOR. 
 
Quando de processamento, conexão e mistura de mercadorias do FORNECEDOR com materiais que não lhe 
pertencem, o FORNECEDOR adquire, na proporção do valor da fatura das mercadorias entregues, a 
copropriedade sobre o produto resultante.  O Cliente demanda este para o FORNECEDOR.  Mercadorias de 
propriedade individual ou conjunta do FORNECEDOR serão doravante denominadas bens consignados. 
 
O Cliente cede os exigíveis decorrentes da venda dos bens consignados relativos a entregas atuais ou futuras já 
a partir destas, mesmo que já esteja incluída remuneração por serviços prestados, com todos os direitos 
subsidiários, para garantia do FORNECEDOR. 
 
Na venda de mercadorias nas quais o FORNECEDOR tem copropriedade, limita-se a cessão dos créditos 
provenientes de venda à parcela dos exigíveis que corresponde à parcela de propriedade que cabe ao 
FORNECEDOR.  Se os bens consignados foram vendidos juntamente com outras mercadorias por um preço 
total, a cessão fica restringida ao valor de fatura da mercadoria do FORNECEDOR. 
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Se a garantia dada ao FORNECEDOR exceder em mais de 20% a garantia necessária para os exigíveis, então, 
este, mediante solicitação do Cliente, concede garantia segundo seus critérios ou autoriza. 
 
 
Enquanto o Cliente cumprir adequadamente suas obrigações com o FORNECEDOR, especialmente quanto à 
pontualidade, ele tem o direito de dispor dos bens consignados no curso normal dos negócios e de receber os 
créditos cabíveis ao FORNECEDOR. 
 
Cessões de direitos e disponibilizações extraordinárias, como penhores e substabelecimentos de garantias são 
vedados. 
 
 
Se terceiros tiverem acesso aos bens consignados ou a exigíveis do FORNECEDOR, o Cliente deverá comunicá-
lo imediatamente ao FORNECEDOR. 
 
Se o Cliente deixar de cumprir suas obrigações, especialmente, se houver atraso de pagamento, o 
FORNECEDOR fica com o direito, também de, sem aviso prévio, exigir a devolução dos bens consignados e/ou 
de rescindir o contrato. 
 
O Cliente obriga-se à devolução. Essa exigência não significa uma rescisão de contrato por parte do 
FORNECEDOR, exceto se for explicitamente declarado. 
 
 
7 . Política de privacidade, confidencialidade e proteção de dados do Cliente 
 
O armazenamento automático de informações de dados pessoais do Cliente ocorre segundo disposições da lei 
brasileira de proteção de dados. 
 
As partes obrigam-se a manter sigilo industrial sobre todos os detalhes comerciais e técnicos que se lhes 
tornarem conhecidos através das relações comerciais.  
 
Ilustrações, desenhos, cálculos e outros documentos de cotação permanecem em poder do FORNECEDOR, 
poderão estar disponíveis a terceiros apenas sob o consentimento por escrito do FORNECEDOR. 
 
Nós nos empenhamos em fazer a análise ampla dos documentos com os requisitos do Cliente, num prazo de não 
mais que 10 dias úteis.  Em casos específicos, quando há o envolvimento de áreas técnicas especializadas ou de 
prestadores de serviço externos, pode ser necessário um prazo maior. 
 
 
8 . Local de execução, Foro, Lei Aplicável e outros. 
 
Local de execução de fornecimento e pagamento é a sede do FORNECEDOR. 
Quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato serão dirimidas nos termos da Legislação da República 
Federativa do Brasil, perante o Foro da Cidade e Comarca de Vinhedo – Estado de São Paulo, renunciando 
qualquer outro que possa corresponder em razão do domicílio presente ou futuro. 
 
Se qualquer termo ou cláusula deste contrato for inválida ou inexequível nos termos de qualquer disposição legal, 
regulamento, portaria, ato do Executivo ou  outra forma de Direito, tal termo será considerado reformulado ou 
cancelado, conforme o caso, mas apenas na extensão necessária ao cumprimento de tal ato legislativo, 
regulamento, portaria, mandado ou regra, permanecendo em vigor e produzindo seus efeitos todas as demais 
disposições deste contrato, de acordo com as normas legais vigentes.  
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