
 

 

AMPCO METAL BRASIL 
 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 
 

1.     PRAZO DE ENTREGA: 
Os prazos de entrega indicados são sempre considerados salvo imprevistos ou casos de força maior e entendem-se a partir da 
data da nossa confirmação do pedido. Por este fato, não poderão ser-nos imputados quaisquer responsabilidades por prejuízos 
resultantes de atraso nas entregas dos pedidos; devido a atraso nas importações ou por outra razão. 

 
2.      EXPEDIÇÃO: 
As despesas de transporte até o local de entrega serão definidas no pedido. 

 
3.     PREÇOS: 
Os preços são passíveis de revisão quando da confirmação do pedido de compra, estando sujeitos à variações de cotações das 
matérias primas e variações do câmbio dos mercados internacionais. 

 
4.     CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO: 
O fornecimento poderá ser postergado ou cancelado, total ou parcialmente de pleno direito pela AMPCO METAL sem responsabilidade 
de qualquer natureza, independentemente de interpelação, notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
a)   se o Cliente se tornar inadimplente no cumprimento de qualquer obrigação perante a AMPCO METAL; 
b)  se o Cliente for protestado ou tiver ajuizada contra si ação ou execução, apresentando indícios notórios de insolvência, 
cabendo à AMPCO METAL a análise dos riscos do negócio; 
c) se o Cliente tiver decretada sua falência, requerer autofalência ou homologação de recuperação judicial ou extrajudicial; 
d) por motivos de caso fortuito ou força maior, tais como incêndio, greves, guerra, revoluções, problemas operacionais ou 
acidentes com paralisação total ou parcial da produção, indisponibilidade reconhecida de matérias primas, combustível, energia 
elétrica ou quaisquer outras circunstâncias que estejam fora de controle da AMPCO METAL e impossibilitem o cumprimento do prazo 
estabelecido ou fornecimento do produto. 

 
A AMPCO METAL não se compromete a aceitar cancelamentos ou alterações quando o produto referente ao mesmo já estiver 
produzido, em fase de produção ou de cortes. 
Entretanto, em qualquer hipótese, o cliente responsável pela encomenda e pelo subsequente pedido de cancelamento arcará com 
todos os prejuízos sofridos, custos de matéria prima e gastos envolvidos pela AMPCO METAL em razão do cancelamento. 

 
5.     PESO: 
Os pesos constantes na Nota Fiscal são indicados por aparelhos de precisão periodicamente aferidos por órgão oficial competente de 
acordo com a legislação em vigor. 
A tolerância permitida para mais ou para menos é de 2% do peso dos produtos constantes da Nota Fiscal. 

 
6.     INSPEÇÃO DO PRODUTO: 
Consiste em uma obrigação do Cliente conferir preços, quantidade e material no ato de recebimento do produto. 
Qualquer irregularidade constatada nos produtos recebidos deverá ser comunicada num prazo de até cinco (5) dias uteis. 
O Cliente deverá manter intacta a identificação do produto (Etiqueta de Identificação) para facilitar o esclarecimento de qualquer 
dúvida, atendimento a uma reclamação ou devolução do produto. 
A AMPCO METAL dispõe de critérios de inspeção que garantem a conformidade entre a especificação e o produto.  Este 
Certificado de Qualidade (CQ) que acompanha todos os produtos da AMPCO METAL é o termo de garantia do mesmo; 
confirmando a procedência do material. 

 
7.     PAGAMENTO: 
Salvo acordos especiais, os pagamentos deverão ser efetuados nos prazos estabelecidos. 

 
8.     GARANTIA: 
A AMPCO METAL compromete-se a substituir gratuitamente o material defeituoso. O material substituído passará a pertencer à 
AMPCO METAL e deverá ser-lhe devolvido, no entanto toda devolução deverá ser precedida de formalização da reclamação, 
análise da procedência e autorização da AMPCO METAL. 
A AMPCO METAL aceitará ressarcir em até duas vezes o valor da compra, a título de cobertura de eventuais despesas de usinagem 
ou beneficiamento, caso o material apresente inconformidade de fabricação; desde que constatado o defeito e a comprovação da 
despesa. 
A AMPCO METAL não se responsabilizará por quaisquer danos que excedam dos limites desta garantia, qualquer que seja a 

causa. 

9.     DISPOSIÇÕES FINAIS: 
A colocação do pedido de compra pelo cliente implicará em integral conhecimento e aceite das presentes “Condições Gerais de Venda 
e Entrega”, que prevalecerão sobre quaisquer outras condições de compra ou sobre quaisquer documentos do Cliente cujos 
termos sejam conflitantes com nossos termos. A AMPCO METAL se reserva ao direito de alterar suas condições contratuais que 
podem ser consultadas no seu site (www.AmpcoMeta.com). 

 
10.   JURISDIÇÃO: 
Em caso de litígio, fica eleito o foro de Joinville, SC. 
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