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§ 1 

Geral / Escopo 

 

(1) 

Os Termos e as Condições Gerais da Pilz serão exclusivos. 

 

(2) 

Esses Termos e Condições Gerais serão aplicáveis em todos os 

relacionamentos comerciais atuais e futuros. 

 
(3) 

Quando o comprador tiver termos e condições próprios e diferentes, 

conflitantes ou complementares, eles não farão parte do contrato, mesmo 

quando a Pilz tiver pleno conhecimento dos mesmos, exceto se sua validade 

for expressamente acordada por escrito. 

 
(4) 

Os termos e as condições gerais da Pilz ainda serão aplicáveis quando a Pilz 

fornecer mercadorias ao comprador, sem ressalvas, tendo pleno 

conhecimento dos termos e das condições do comprador que conflitam ou 

diferem destes termos. 

 
 

§ 2 

Orçamento / Documentos de orçamento 

 

(1) 

Os orçamentos não são vinculantes. 

 

(2) 

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações e fazer mudanças 

razoáveis com relação à forma, à cor e/ou ao peso. 

 

A conformidade com dados técnicos ou com outras informações/detalhes dos 

catálogos, materiais impressos, listas de peças e/ou desenhos/croquis etc. 

apenas serão confirmados na medida em que dados, medições ou detalhes 

específicos forem expressamente listados na descrição técnica incluída no 

orçamento. 

 

Referência geral a documentos ou desenhos será considerada apenas para 

confirmar a função. 

 

(3) 
Caso o pedido seja qualificado como orçamento, de acordo com o artigo 40 do 
Código do Consumidor, a PILZ deverá aceitá-lo em um período de 4 semanas, 
ficando o cliente de acordo, desde já, com este prazo. 

A aceitação deverá ser declarada por escrito ou por meio da prestação do 

serviço e notificação da mesma ao comprador, ou, ainda, por meio do 

fornecimento de mercadorias ao comprador. 
 

(4) 

Em caso de erros óbvios no orçamento ou na confirmação do pedido por 

escrito, a Pilz reserva-se o direito de retirar-se do contrato, sem prejuízo a 

outros direitos. 

 
(5) 

O término do contrato está sujeito à entrega tempestiva à Pilz por parte seus 

fornecedores, mantendo os termos do contrato. Isso apenas será aplicado em 

casos em que a não realização da entrega não é atribuível à Pilz, em especial 

quando uma operação de cobertura adequada é feita com o fornecedor da 

Pilz. 

 

Caso a Pilz ainda não consiga prestar o serviço, o comprador será informado 

imediatamente sobre a indisponibilidade do serviço. Qualquer despesa 

incorrida pelo comprador será reembolsada imediatamente. 

 
(6) 

A Pilz reserva-se direitos de propriedade e direitos autorais sobre todas as 

ilustrações, desenhos, minutas, modelos, amostras, cálculos, estimativas e 

outros documentos; os mesmos não devem ser disponibilizados a terceiros. 

Essa reserva será aplicada, em especial, a documentos escritos considerados 

“confidenciais”. Tais dados não deverão ser divulgados a terceiros sem o 

consentimento expresso por escrito da Pilz. Esses documentos deverão ser 

devolvidos à Companhia sem necessidade de solicitação e sem custos quando 

os mesmos deixarem de ser necessários. O comprador será responsável por 

qualquer perda ou dano. Esses itens deverão ser devolvidos à Companhia a 

qualquer momento mediante solicitação. O comprador não terá nenhum 

direito de reter esses itens. Os itens deverão ser armazenados de  forma 

segura e não poderão ser copiados sem o consentimento por escrito da Pilz. 

 

Os itens identificados acima e seus conteúdos intelectuais deverão ser 

mantidos em sigilo absoluto pelo comprador, salvo se eles já estiverem em 

domínio público ou caírem em domínio público sem culpa do comprador. 

 

No caso de itens sobre os quais temos direitos de marca e/ou protegidos pela 

companhia como sigilo comercial/da companhia, o comprador apenas terá 

permissão para utilizar o item de acordo com as condições expressas da Pilz, 

salvo se métodos de utilização específicos foram permitidos a um terceiro. 

 
 

§ 3 

Escopo do fornecimento 

 

(1) 

Em seu pedido, o comprador será obrigado a declarar a especificação 

individual do respectivo item de fornecimento de acordo com a aplicação 

pretendida específica, considerando todos os fatores técnicos relevantes. 

 

Caso essa informação do comprador não esteja presente ou esteja incompleta, 

as informações gerais de produto da Pilz serão aplicadas de forma adicional 

quando necessário. 

 

(2) 

A confirmação de pedido por escrito da Pilz definirá o escopo de 

fornecimento. Caso o contrato seja concluído pela aceitação de  um 

orçamento com prazo limitado da Pilz, o conteúdo do orçamento da Pilz 

definirá o conteúdo desse contrato. 

 

Contratos complementares e alterações exigirão confirmação da Pilz por 

escrito. 

 

(3) 

A Pilz não aceitará a devolução de embalagens utilizadas no envio ou de 

qualquer outra embalagem de acordo com o regulamento de embalagens da 

Alemanha, com exceção de pallets. O comprador descartará a embalagem à 

sua própria custa. 

 

(4) 

Durante o período de entrega, reservamo-nos o direito de alterar o desenho 

ou forma com base em melhorias técnicas e/ou exigências legais, 

estabelecido que essas alterações não mudem de forma significativa o item de 

fornecimento ou a entrega acordada e que as alterações sejam aceitáveis ao 

comprador. 

 
 

§ 4 

Preços/ condições de pagamento 

 

(1) 

Na ausência de qualquer acordo específico, os preços serão aplicados "ex 

works" (Incoterms 2000), incluindo o carregamento dentro da fábrica, porém 

excluindo embalagem, transporte e seguro de transporte, mais o imposto 

previsto em lei. 

 

(2) 

Salvo se acordado de outra forma, os preços de todas as mercadorias 

fornecidas serão os preços listados válidos na Pilz no dia em que o pedido for 

efetuado (data do pedido). 

 

(3) 

Descontos somente devem ser oferecidos por meio de um acordo específico 

por escrito. 

 
(4) 

Salvo se declarado de outra forma na confirmação/orçamento do pedido, o 

preço de venda líquido para pagamento (antes de deduções) expirará em 30 

dias da data da fatura. Caso o comprador não faça o pagamento, a Pilz terá 

direito de exigir correção monetária, além de multa de 2% (dois por cento) e 

juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o débito, desde a data de 

vencimento até a data do efetivo pagamento. 
 

A Pilz reserva-se o direito de fornecer comprovação e alegar prejuízos 

maiores resultantes da inadimplência. O comprador terá direito de provar um 

nível de prejuízo menor. 



(5) 

A Pilz poderá emitir faturas de envios parciais. As condições de pagamento 

são individuais para cada fatura parcial. 

 

(6) 

O comprador apenas terá direito de compensar direitos ou direitos de 

retenção se seus pedidos em contrário foram declarados legalmente válidos, 

forem incontestáveis ou reconhecidos pela Pilz. O comprador apenas terá 

direito de exercer um direito de retenção se seu pedido em contrário aplicar- 

se ao mesmo relacionamento contratual. A Pilz terá direito de compensar 

pagamentos contra a dívida em aberto mais antiga, não obstante os termos de 

quitação do comprador. 

 

(7) 

Caso haja uma deterioração significativa na situação financeira do comprador 

após o término do contrato, ou caso a Pilz tome ciência de uma deterioração 

antecipada da situação financeira após o término do contrato e isso gere 

sérias dúvidas com relação à credibilidade do comprador, a Pilz terá direito 

de exigir pagamento antecipado ou garantia de pagamento, a seu próprio 

critério. 

A Pilz terá direito de rescindir o contrato se o comprador descumprir essa 

exigência. (10) 

 

(8) 

Os preços serão aplicáveis exclusivamente à entrega e à prestação de serviços 

no Brasil. 

 
 

§ 5 

Pedidos cancelados 

 

Pedidos cancelados deverão ser feitos dentro das escalas de tempo acordadas 

e/ou nas datas acordadas. 

 
 

§ 6 

Período de entrega / entrega postergada 

 

(1) 

No início do período de entrega especificado pela Pilz deve ser assumido que 

todas as consultas técnicas foram esclarecidas e as obrigações do comprador 

foram cumpridas de forma oportuna e adequada. Em especial, isso inclui 

quaisquer documentos a serem obtidos ou produzidos pelo comprador, como 

desenhos, descrições, quaisquer autorizações ou aprovações a serem 

entregues pelo comprador e quaisquer pagamentos antecipados acordados 

creditados na conta da Pilz. 

 

Caso quaisquer desses pré-requisitos não tenham sido cumpridos ou  caso 

haja quaisquer consultas em aberto que o comprador ainda não tenha 

esclarecido, o período de entrega indicado pela Pilz será postergado até que o 

comprador tenha resolvido a situação em aberto. 

 

(2) 

O período de entrega será considerado cumprido quando o item de 

suprimento tiver deixado a fábrica na data de entrega acordada ou a data de 

entrega indicada pela Pilz ou no máximo na semana civil após essa data ou o 

comprador for notificado de que o item está pronto para envio na semana 

civil declarada na confirmação do pedido. 

 

(3) 

O período de entrega será prorrogado de forma adequada na hipótese de 

quaisquer eventos não previstos fora do controle da Pilz, na medida em que é 

possível comprovar que tais circunstâncias afetam a conclusão ou entrega do 

item nos termos do contrato. Isso também será aplicado quando tais eventos 

ocorrerem em um dos subcontratados da Pilz. 

 

Isso será aplicado em especial na hipótese de circunstâncias decorrentes de 

controvérsias trabalhistas, principalmente greves e greves patronais. 

 

Os atrasos na entrega resultantes das circunstâncias mencionadas não serão 

atribuíveis à Pilz, mesmo se surgirem durante um atraso existente. A Pilz 

deverá notificar o comprador o mais rápido possível com relação ao início e 

fim de tais situações. 

 

(4) 

A Pilz não será considerada inadimplente na entrega até que o comprador 

tenha estabelecido um tempo de prorrogação de 2 semanas por escrito e a 

Pilz não tiver feito a entrega nesse tempo de prorrogação. 

 
(5) 

Caso a Pilz sofra atrasos na entrega, todas as reivindicações de remuneração 

com base no atraso da execução serão excluídas, não obstante outros direitos 

do comprador na hipótese de ligeira negligência. 

 

§ 7 

Custos de cancelamento 

 

Caso o comprador cancele um pedido sem justificativa, quando o comprador 

tiver recebido um período de cumprimento adequado, a Pilz terá direito de 

reivindicar 10% do preço de venda pelos custos incorridos no processamento 

do pedido e por lucros cessantes, sem prejuízo de qualquer reivindicação 

subsequente de outros prejuízos maiores. 

O comprador reserva-se o direito de comprovar um menor nível de prejuízo. 

 

§ 8 

Inadimplência / atraso na aceitação 

 

(1) 

Caso o comprador não aceite ou viole qualquer outra obrigação de 

cooperação, a Pilz terá direito de reivindicar qualquer perda incorrida, 

incluindo quaisquer despesas adicionais. Nesse caso, o risco de uma recusa 

aleatória ou deterioração do item segundo o contrato passará ao comprador, 

no ponto em que a aceitação sofreu atraso. 

 

(2) 

Caso a entrega do item seja postergada a pedido do comprador, este será 

cobrado pelos custos resultantes de armazenagem do início do mês no qual o 

item foi notificado como pronto para despacho/entrega, à taxa mínima de 

0,5% do valor da fatura, para cada mês que for iniciado. O comprador 

reserva-se o direito de comprovar um menor nível de prejuízo e a Pilz, o 

direito de provar um prejuízo maior. 

 
(3) 

Além disso, após um período adequado depois da notificação ao comprador, 

a Pilz terá direito de retirar-se do contrato ou entregar o item em outro lugar e 

também de entregar ao comprador em consonância com o contrato, após um 

período prorrogado adequado. 

 
 

§ 9 

Local de cumprimento 

 

A Pilz declara expressamente que o local de cumprimento do relacionamento 

contratual será o da filial brasileira. 

 

§ 10 

Transferência de risco 

 

(1) 

Salvo indicação e contrário nos documentos do contrato, a entrega será “ex 

works” (Incoterms 200). 

 

(2) 

Isso ainda será aplicado caso o comprador esteja em atraso de aceitação. 

 
(3) 

As cláusulas acima também serão aplicadas quando envios parciais forem 

acordados. 

 

(4) 

Na medida em que a Pilz concordou contratualmente em assumir os custos de 

envio, entrega ou montagem do item segundo o contrato, isso não afetará os 

parágrafos acima com relação à transferência de risco. 

 
(5) 

Caso o envio do item nos termos do contrato seja postergado como resultado 

de circunstâncias atribuíveis ao comprador, o risco será transferido a partir do 

dia em que o item se tornou pronto para envio; entretanto, a Pilz será 

obrigada a providenciar seguro a pedido e à custa do comprador. 

 

(6) 

Os compradores aceitarão a entrega de itens, incluindo aqueles que mostram 

ligeiros defeitos, sem afetar seus direitos nos termos do §11, Garantia. 

 

(7) 

Envios parciais serão permitidos. 



 
§ 11 

Garantia 

 

(1) 

O período de garantia será de 12 meses no total (3 meses de garantia legal, 

acrescido de mais 9 meses de garantia concedida pela Pilz), e começará com 

a transferência do risco. 

 
(2) 

Em outros aspectos, a garantia e a responsabilidade da Pilz deverá ser 

limitada ao cumprimento do contrato, por meio de recurso ou substituição, a 

critério da Pilz. Quando um defeito tiver de ser retificado, a Pilz arcará com 

os custos necessários, desde que esses não aumentem devido ao fato de o 

item presente no contrato estar localizado em outro lugar que não o local de 

cumprimento. Quando for necessário trabalho reparador no produto final por 

motivos legais e comerciais e isso for feito no escopo do cumprimento, 

combinando, misturando ou processando, ou por meio de qualquer outro tipo 

de reparo de dano, a Pilz não compensará o custo do trabalho adicional na 

proporção do valor do produto fornecido com relação ao preço de venda do 

produto final. Isso também será aplicável quando o cumprimento for feito em 

produtos finais sem mistura, combinação ou processamento com outros 

produtos ou em produtos em que foi feito processamento adicional. 

 

Caso as medidas tomadas para cumprir o contrato não ocorram, o comprador 

terá direito a retirar-se do contrato. Quando a violação do contrato for 

pequena, principalmente no caso de defeitos insignificantes, o comprador não 

terá direito de retirada. O comprador não terá direito a reivindicar uma 

redução de preço. 

 

O trabalho de remediação será considerado falho após a segunda tentativa 

sem sucesso, a menos que, em função da natureza do item presente no 

contrato, tentativas adicionais de remediação sejam adequadas ou aceitáveis 

ao comprador. 

 

(3) 

Caso o comprador opte por se retirar do contrato com base em um defeito 

legal ou material, após uma tentativa sem êxito de cumprimento, ele não terá 

nenhuma reivindicação de indenizações adicionais por conta daquele defeito, 

a não ser por via judicial. 

 

(4) 

Caso um defeito não possa ser retificado e o cliente opte pela indenização 

após o descumprimento, os produtos continuarão com o comprador, 

estabelecido que isso seja aceitável ao comprador. 

 

A indenização será limitada à diferença entre o preço de compra e o valor do 

item com defeito, após provisão do serviço não cumprido, ou, caso o serviço 

tenha sido prestado por um terceiro, ao preço desse serviço, menos quaisquer 

despesas economizadas. Isso não será aplicável quando a Pilz tiver causado a 

violação do contrato de má-fé. Quando houver itens defeituosos resultantes 

da combinação, mistura, processamento ou processamento adicional de um 

produto com defeito, a Pilz não compensará essa perda na proporção do valor 

do produto fornecido com relação ao preço de venda que teria sido previsto 

para o produto final se a entrega não contivesse defeitos. 

 

(5) 

As descrições dos produtos pela Pilz fornecem apenas detalhes da 

composição dos produtos. Da mesma forma, declarações públicas, 

promoções ou anúncios não representam detalhes da composição do produto 

de acordo com os termos do contrato. 

 

Além disso, as descrições dos produtos feitas por um fabricante e utilizadas 

pela Pilz fornecem apenas detalhes da composição dos produtos. Da mesma 

forma, declarações públicas, promoções ou anúncios do fabricante não 

representam detalhes da composição do produto de acordo com os termos do 

contrato. 

 

(6) 

Caso o comprador receba instruções de instalação insuficientes, a única 

obrigação da Pilz será fornecer instruções de instalação suficientes e isso 

apenas caso a inadequação das instruções de instalação possa impedir a 

instalação adequada. 

 
(7) 

O comprador apresentará um direito a danos com base em descumprimento 

ou retirar-se do contrato caso a Pilz, apesar de estabelecer um prazo final 

adequado, não tenha corrigido o problema ou fornecido uma substituição em 

um período de tempo razoável, ou caso uma substituição ou recurso seja 

inaceitável para o comprador. 

 

(8) 
Para fazer uma reivindicação de garantia de acordo com os parágrafos 1 – 7, o 
cliente deve relatar o defeito à PILZ por escrito. Defeitos óbvios devem ser 
relatados assim que forem constatados. O relato da falha deve conter 
informações sobre o tipo de falha e o trabalho que estava em curso na época 
que a falha ocorreu. 
Exclui-se, dentre os possíveis vícios ocultos, os defeitos provenientes de 
desgaste natural pelo uso, bem como defeitos advindos da má utilização. 

 

(9) 

O comprador será responsável por provar que defeito foi notificado 

imediatamente. O comprador também será responsável por provar que não 

realizou nenhuma ação própria para corrigir o defeito. 

 

(10) 

O comprador será obrigado a documentar o defeito e qualquer dano 

resultante, não obstante as disposições mencionadas, de acordo com as 

normas técnicas geralmente aceitas. 

 

(11) 

A Pilz dará ao comprador a garantia legal de 90 dias, a contar da data do 

recebimento da mercadoria. 

 

Isso não afetará as garantias dos fabricantes de terceiros. 

 

§12 

Limitações de responsabilidade 

 

(1) 

A responsabilidade por meio da Pilz pressupõe que o comprador cumpriu as 

instruções operacionais ao utilizar o item de fornecimento. O comprador será 

obrigado a fornecer evidência disso. 

 

(2) 

No caso de violação negligente do dever, a responsabilidade da Pilz é 

limitada ao nível médio de dano imediato que pode ser prevista para o tipo de 

produto e que seja típico do contrato. Isso também será aplicado quando a 

violação negligente do dever for atribuível à equipe, aos funcionários, aos 

colegas, representantes da Pilz e àqueles ajudando com o cumprimento. 

 

A responsabilidade é excluída quando há um uma violação ligeiramente 

negligente de obrigações contratuais sem importância. 

 

(3) 

A menos que de outra forma indicado, reivindicações adicionais do 

comprador são excluídas, em qualquer base legal. 

 

A Pilz, portanto, não será responsável por danos que não decorram 

diretamente do item de fornecimento real; em especial, a Pilz não será 

responsável por lucros cessantes ou dano a quaisquer outros ativos 

pertencentes ao comprador ou a um terceiro, incluindo itens produzidos como 

resultado de combinação, mistura, processamento e / ou processamento 

adicional. 

 
(4) 

A exclusão e limitação da responsabilidade indicada nos parágrafos (1) e (2) 

não serão aplicadas a danos resultantes de danos à vida, corpo ou saúde, 

perda da vida, intenção ou culpa grave. Nem a exclusão da responsabilidade 

será aplicada quando a Pilz estiver em violação da obrigação essencial 

(obrigação contratual material); em tal caso, a responsabilidade deverá ser 

limitada ao nível médio do dano imediato que pode ser previsto em um 

contrato típico, de acordo com o parágrafo (1). 

 

(5) 

Caso a Pilz esteja em violação de uma obrigação contratual essencial, a 

responsabilidade da Pilz de pagar indenização no caso de dano material será 

limitada ao valor de cobertura segundo seu seguro de responsabilidade 

pública, de acordo com o artigo 51, I, do Código do Consumidor. A Pilz 

deverá conceder acesso à apólice de seguro em caso de solicitação. 

 

Quando a responsabilidade da Pilz for excluída ou limitada, isso também será 

aplicado à responsabilidade pessoal do da equipe assalariada, funcionários, 

colaboradores, representantes e qualquer um agindo em nome da Pilz. 

 
(6) 

A responsabilidade da Pilz é geralmente excluída em um caso em que 

componentes que não aqueles fabricados ou especificados pela Pilz foram 

incluídos no item de fornecimento, a pedido do comprador. O comprador 



será responsável por provar que tal modificação não causou o defeito no item 

de fornecimento. 

 

(7) 

A Pilz não será responsável por qualquer trabalho de instalação realizado 

pelo próprio comprador. O comprador será responsável por provar que a 

instalação está correta. 

 
 

§ 13 

Retenção da posse 

 

(1) 

As mercadorias continuarão sendo de propriedade da Pilz até que todas as 

reivindicações resultantes de um relacionamento comercial atual tenham sido 

resolvidas integralmente. 

 

Caso o comprador aja em violação do contrato, principalmente no caso de 

pagamento em atraso, a Pilz terá direito a reclamar o item nos termos do 

contrato. A recuperação de um item nos termos do contrato não constitui 

retirada do contrato, a menos que a Pilz expresse isso especificamente por 

escrito. 

 

Quando a Pilz pedir apreensão do item, isso sempre constituirá retirada do 

contrato. A Pilz terá direito de realizar o valor do item assim que ele for 

recuperado. Os recursos provenientes da realização serão creditados contra as 

responsabilidades do comprador – menos custos de realização adequada. 

 

(2) 

O comprador será obrigado a lidar com as mercadorias com cuidado: em 

especial, ele será obrigado a proteger essas, a seu próprio custo, contra 

incêndio, água e furto, na soma do valor quando novo. Caso o trabalho de 

manutenção e fiscalização seja exigido, o comprador o fará regular e  

pontualmente, à sua própria custa. 

 
(3) 

O comprador deverá informar a Pilz imediatamente por escrito de quaisquer 

apreensões ou penhoras por terceiros. 

 

O comprador será ainda obrigado a informar a Pilz imediatamente caso as 

mercadorias sejam destruídas ou danificadas de alguma forma. O comprador 

deverá notificar a Pilz imediatamente de qualquer mudança na posse das 

mercadorias ou mudança em seu local de negócios. 

 
(4) 

O comprador terá direito de revender as mercadorias no curso normal dos 

negócios. Contudo, quaisquer recebíveis devidos como resultado de qualquer 

revenda subsequentes das mercadorias a um comprador ou terceiro serão 

atribuídos à Pilz, no valor da quantia da fatura final (incluindo IVA) 

independentemente de as mercadorias terem sido processadas ou não antes da 

revenda. A Pilz deverá aceitar essa cessão. 

 

O comprador estará, ainda, autorizado a receber tais recebíveis após a cessão. 

Isso não afetará a autoridade da Pilz de receber os recebíveis ela mesma. 

Contudo, a Pilz deverá se comprometer a não receber os recebíveis, 

estabelecido que o comprador cumpra suas obrigações de pagamento dos 

recursos, não atrase o pagamento e em especial, não esteja sujeito a uma 

solicitação para iniciar processos de insolvência ou tenha pagamentos 

suspensos. Caso esse seja o caso, a Pilz poderá exigir que o comprador 

forneça informações sobre os recebíveis atribuídos e as pessoas que 

contraíram o crédito, incluindo todos os detalhes necessários exigidos a fim 

de receber os recebíveis, fornecer a documentação relacionada e informar as 

pessoas que contraíram o crédito (terceiros) da cessão. 

 

(5) 

O processamento ou reestruturação das mercadorias pelo comprador sempre 

será realizado em nome de da Pilz. Caso as mercadorias sejam processadas 

com outros itens que não sejam de propriedade da Pilz, a Pilz deverá adquirir 

propriedade conjunta do novo produto na proporção do valor das mercadorias 

dos outros itens processados na época do processamento. 

 

Para o restante, o produto resultante estará sujeito às mesmas disposições 

aplicáveis às mercadorias fornecidas segundo reserva de posse. 

 
(6) 

Caso as mercadorias sejam misturadas com outros itens que não sejam de 

propriedade da Pilz, a Pilz deverá adquirir propriedade conjunta do novo 

produto na proporção do valor das mercadorias dos outros itens misturados 

na época da mistura. 

 
Caso a mistura seja tal que o produto do comprador possa ser visto como o 

principal componente, será tomado como acordado que o comprador concede 

à Pilz propriedade conjunta proporcional. O comprador reterá a consequente 

propriedade única/conjunta para guarda. 

 
(7) 

O comprador também cederá à Pilz quaisquer recebíveis devidos por um 

terceiro no que diz respeito à incorporação das mercadorias a um terreno 

determinado, como garantia para os recebíveis devidos à Pilz. 

 

(8) 

Mediante solicitação do comprador, a Pilz deverá se comprometer a liberar as 

garantias realizáveis conforme excederem os valores devidos em aberto em 

mais de 20%; a Pilz deve selecionar quais garantias serão liberadas. 

 

§ 14 

Direito especial de rescisão / regulamentos de embargo / regulamentos contra 

terrorismo da UE. 

 

(1) 

Na medida em que acordos contratuais entre a Pilz e o comprador significam 

que as obrigações de fornecimento da Pilz e as obrigações de pagamento do 

comprador violam regulamentos nacionais e internacionais vinculantes (por 

exemplo, regulamentos de comércio exterior da República Federal da 

Alemanha, regulamentos de exportação e embargo da União Europeia ou de 

outros estados, em especial dos EUA, incluindo regulamentos contra 

terrorismo da UE), a Pilz terá direito de realizar a rescisão extraordinária do 

relacionamento contratual e / ou retirar-se do contrato. 

 

(2) 

Nesse caso especial, o comprador não terá direito a indenização. 

 

(3) 

É responsabilidade do comprador estar ciente de quaisquer regulamentos 

legais relevantes que possam tornar impossível para a Pilz cumprir um 

contrato. 

 

 
DA NOVAÇÃO 

 
9.1- Caso uma das partes deixe de exigir o cumprimento pontual e integral 

de quaisquer das obrigações elencadas neste contrato, ou deixe de exercer 

quaisquer direitos que lhe seja atribuído, tal fato será interpretado como 

mera tolerância, não importando em renúncia aos direitos não exercidos, 

nem em precedente novação ou revogação de quaisquer cláusulas deste 

contrato, que para todos os efeitos legais, continuará em vigor. 

 
 

§ 15 

Disposições finais 

 

 

Não existirá, em tempo algum, entre as partes que assinam este contrato, 
qualquer vínculo de ordem trabalhista. 

 

(1) 

Todos os contratos serão concluídos por escrito. Os acordos complementares 

apenas terão efeito caso confirmados pela Pilz por escrito. 

 

(2) 

A lei civil brasileira será aplicada, além das provisões da Convenção de Venda 

das Nações Unidas, a menos que estabelecido de outra forma. 

(3) A filial brasileira da Pilz,será a jurisdição competente para dirimir todas as 

controvérsias legais entre a Pilz e o cliente. 

 

(4) 

Caso as disposições individuais do presente contrato, incluindo esses termos 

e condições gerais de negócio, sejam inexequíveis com o comprador, no todo 

ou em parte, as disposições remanescentes continuarão em pleno vigor e 

efeito. 

 
(5) 

A Pilz se reserva ao direito de modificar as presentes condições, com o 

compromisso de informar com antecedência ao Cliente sobre as novas 

condições que serão aplicadas, bem como sobre a data de modificação.



A disposição que não puder ser executada, no todo ou em parte, será 

substituída por uma disposição cuja finalidade comercial se aproxime o 

máximo possível da disposição impraticável. 


