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Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018 
Revisão: 3 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA (CGV) 

1. PREÂMBULO 

1.1. As presentes Condições Gerais de Venda regem todos os fornecimentos da PWR Mission Indústria Mecânica S.A. (contratada) e fazem 
parte de qualquer Proposta Técnica/Comercial por ela emitida, a partir da data de emissão expressa neste documento. 

1.2. A PWR Mission Indústria Mecânica S.A. considera como Proposta Técnica/Comercial o documento que será enviado ao Cliente 
(contratante) contendo as seguintes informações: Descritivo do produto/serviço ofertado, Condições de fornecimento e observações, 
quando negociadas. 

1.3. Textos e/expressões em itálico se referem a outros documentos aplicáveis ou complementares a este. Textos e/expressões em negrito se 
referem a órgãos e/ou pessoas envolvidos no processo comercial. 

2. PREÇO 

2.1. O preço da Proposta Técnica/Comercial foi estabelecido levando em consideração os encargos fiscais e parafiscais vigentes na data deste 
pedido. Na hipótese de ocorrerem alterações na legislação que regem reajustes de contratos a prazo, no decorrer do fornecimento, a PWR 
Mission Indústria Mecânica S.A. reserva-se no direito de comum acordo com o Cliente, introduzir modificações, transferindo eventuais 
acréscimos ou realinhamentos extras de preços cobrados por seus fornecedores, mediante comprovação das modificações. 

2.2.  Os preços citados na Proposta Técnica/Comercial referem-se tão somente aos produtos e/ou serviços nela especificados são decorrentes 
de análise de mercado (cadeia de suprimentos, sistema tributário em vigor, etc) na ocasião de envio da proposta, não cabendo qualquer 
referência a outras propostas ou tabelas históricas. 

2.3. Negociações com objetivo ao fornecimento do produto/serviço, poderão ser feitas mediante consulta prévia, verbal ou escrita. A PWR 
Mission Indústria Mecânica S.A. responderá sobre sua viabilidade ou não bem como seu eventual reflexo nos preços, prazos e condições 
de entrega. Sendo viável a negociação, a PWR Mission Indústria Mecânica S.A. compromete-se a alteração da proposta original e de suas 
condições e ao envio por escrito desta revisão. 

2.4. Caso seja aplicada alguma revisão tributária (alteração de alíquota de impostos) aplicável ao produto/serviço fruto desta proposta, entre a 
data inicial da compra e a data de entrega, para cima ou para baixo, uma revisão no preço do pedido de compras será necessária, 
considerando tal mudança. 

2.5. Caso seja aplicada alguma revisão tributária (alteração de alíquota de impostos) aplicável a um material e/ou serviço da cadeia produtiva 
associada ao produto/serviço fruto desta proposta, entre a data inicial da compra e a data de entrega, para cima ou para baixo, uma revisão 
no preço do pedido de compras será necessária, considerando tal mudança. 

3. ENTREGAS E PRAZOS 

3.1. Os prazos de entrega informados na Proposta Técnica/Comercial são contados a partir da data do recebimento da Ordem de Compra pela 
PWR Mission Indústria Mecânica S.A. e/ou disponibilização do produto do Cliente a ser processado, para os pedidos relacionados a 
serviços de reparo/beneficiamento. 

3.2. Ressaltamos que os prazos estimados são baseados nas disponibilidades operacionais na data da emissão da proposta e deverão ser 
confirmados após o envio da autorização/ordem de compra, pois poderão sofrer alterações, dependendo da ocupação dos recursos fabris. 

3.3. Salvo negociações especiais, os produtos serão entregues “Posto Piso Fábrica” da PWR Mission Indústria Mecânica S.A. (EX Works 
conforme INCOTERMS), correndo por conta do Cliente todos os riscos e os custos de carga, transporte, descarga, remoção e seguros, 
bem como quaisquer documentações adicionais, que se façam necessárias. 

3.4. O acondicionamento dos produtos para a entrega, será feito conforme descrito na Proposta Técnica/Comercial, salvo negociações prévias. 

4. DATABOOK 

4.1. É parte integrante da Proposta Técnica/Comercial o fornecimento do Data Book com os registros de inspeções e ensaios realizados, bem 
como os certificados de materiais e/ou serviços aplicados, quando claramente informado nesta mesma proposta. 

5. MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO 

5.1. A falta de pagamento decorrente do pedido, na data que se torna devido, sujeitará o devedor multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao 
dia, salvo atraso decorrente dos eventos reconhecidos pela PWR Mission Indústria Mecânica S.A. como força maior, caso fortuito ou motivo 
justo. 

6. GARANTIA 

6.1. A PWR Mission Indústria Mecânica S.A. assegura no período de garantia os produtos/equipamentos contra defeitos de materiais e/ou mão-
de-obra, pelo o prazo definido no certificado da qualidade que acompanha o produto. 

6.2. No período da garantia a PWR Mission Indústria Mecânica S.A. reparará sem ônus para o Cliente, qualquer parte ou componente do 
produto/serviço em que foi comprovado defeito de materiais e/ou mão-de-obra. 

6.3. Casos comprovados de armazenagem inadequada ou uso inapropriados não serão cobertos por nosso termo de garantia. 

6.4. Entende-se como armazenagem adequada, o local protegido de intempéries, poeira, umidade excessiva e/ou outras condições especificadas 
nos manuais aplicáveis ao produto/serviço fornecido, incluindo instalações do Cliente. 

6.5. Qualquer devolução deve ser autorizada através de comunicação oficial por escrito entre a PWR Mission Indústria Mecânica S.A. e o 
Cliente. 

http://www.pwrmission.com.br/
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6.6. A data base para início do período em garantia será a data de emissão do documento fiscal de entrega. 

6.7. O período de garantia será rigorosamente atendido, levando em consideração o prazo expresso na proposta de fornecimento do 
produto/serviço. 

6.8. Comprovada a condição de garantia, o transporte de coleta e retorno do produto / serviço será responsabilidade do Cliente, em custo e risco, 
se limitando a PWR Mission Indústria Mecânica S.A. a garantir a conformidade deste produto/serviço conforme pedido de compras, 
independente da modalidade INCOTERMS original. Outra condição deverá ser acordada entre as partes. 

7. TESTEMUNHO DO CLIENTE EM INSPEÇÕES E/OU TESTES FUNCIONAIS 

7.1. É facultado ao Cliente o acompanhamento dos testes do produto, que uma vez contratado, caracteriza-se como o critério de aceitação do 
reparo/fabricação, sendo negociável de forma independente. 

7.2. Os prazos para o comparecimento do Cliente ou seu preposto aos eventos de acompanhamento de eventos deverá estar definido no pedido de 
compras, ou anexos, porém em caso de omissão, será de 7 dias corridos a partir da respectiva convocação. 

8. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CLIENTE 

8.1. Itens que sejam do escopo de fornecimento do Cliente, deverão ser entregues no local indicado pela PWR Mission Indústria Mecânica S.A., 
devidamente identificados e documentados. 

8.2. Nos pedidos/contratos de produtos/serviços que necessitem do envio de quaisquer sobressalentes e/ou recursos por parte do Cliente e que que 
impeçam a continuidade de alguma etapa processo, caso haja atraso superior a 15 dias após termino comunicado e comprovado da respectiva 
etapa do escopo contratado, será faturado o equivalente a 75% do valor da Ordem de Compra. 

8.3. Nos casos em que o prazo estabelecido em 8.2 seja ultrapassado, o Cliente deverá informar o novo prazo através de comunicado formal. 

8.4. Passados 90 dias da comunicação da conclusão das etapas anteriores às que dependam de sobressalentes e/ou recursos de responsabilidade 
do Cliente, passará a ser cobrado taxa diária referente à locação do espaço, administração de propriedade, preservação e manuseio, no valor 
composto pela seguinte formulação: R$ 5,00/m2 e R$ 0,10/kg. 

Exemplo: Um item que ocupe 2 m2 e pese 1.000 kg terá uma taxa diária de manutenção de R$ 110,00 e uma taxa mensal de R$ 3.300,00. 

8.5. Esta cobrança se iniciará a partir do 91° e através de medição mensal até o último dia do mês, com emissão da nota fiscal de serviço até o 5° 
dia útil do mês subsequente. 

8.6. Nos pedidos relacionados a serviços, caso o Cliente solicite a utilização de componentes (spare parts) usados e/ou reprovados para a 
montagem e teste e cujos resultados não sejam satisfatórios, um novo ciclo de desmontagem, montagem e testes será fruto de uma nova 
proposta e consequente pedido de compras. 

8.7. Não está considerada na Proposta Técnica/Comercial a presença de defeitos (trincas, poros, falhas, etc.) não detectada por ensaios não 
destrutivos, que apenas são reveladas após usinagem do material para recebimento de solda. Em caso desta ocorrência, a PWR Mission 
Indústria Mecânica S.A. irá informar ao Cliente e apresentar uma nova cotação incluindo também, esta etapa. Será responsabilidade do 
Cliente revisar a Ordem de Compra incluindo o novo valor apresentado. 

8.8. Todo e qualquer material enviado à PWR Mission Indústria Mecânica S.A. deverá vir acompanhado de sua classificação fiscal/NCM, conforme 
TIPI constante no site da SRF, não substituindo as informações oficiais publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Qualquer utilização oficial, 
interna ou externa, deve ter como fonte o DOU. O link para consulta é http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm. 

9. CANCELAMENTO DO PEDIDO 

9.1. Uma vez recebida a Ordem de Compra, o cancelamento da mesma só será possível mediante negociação prévia entre as partes.  

9.2. Nos casos de cancelamentos parcial ou total da Ordem de Compra, a PWR Mission Indústria Mecânica S.A. se reserva ao direito de cobrar do 
Cliente, todos os custos de trabalhos já realizados, materiais adquiridos e outros custos incorridos e/ou comprometidos até então, incluindo-se 
reserva de máquinas e mão-de-obra. 

10. LIMITE DE RESPONSABILIDADE 

10.1. Eventuais reivindicações de ressarcimentos à PWR Mission Indústria Mecânica S.A., por perdas e danos comprovadamente relacionados a 
falhas de fabricação, venda, substituição ou uso de equipamento, partes ou peças, bem como a execução de serviços contratados, serão 
limitados ao valor total da Ordem de Compra. 

11. POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO 

“É nosso compromisso promover continuamente a melhoria da eficácia do nosso Sistema de Gestão, atendendo e satisfazendo nossos clientes com prazo, 

qualidade e preços competitivos, conforme os requisitos das normas, ISO 9001 e API Spec Q1, com os objetivos de rentabilidade sustentável da PWR Mission, bem 

como manter a saúde e segurança de nossos colaboradores e melhorar continuamente a preservação dos recursos naturais, atuando em conformidade com a 

legislação vigente aplicável às nossas atividades e através do comprometimento com as nossas partes interessadas a fim de obtermos uma gestão ambiental 

satisfatória.” 

12. ABRANGENCIA DA REVISÃO 

12.1. Revisão 0 (Emissão inicial): Esta revisão é aplicável aos contratos/pedidos de compra assumidos após 01 de junho de 2016. 

12.2. Revisão 1: Inclusão do item 11. 

12.3. Revisão 2: Revisão geral e reordenação dos subitens do item 8. 

12.4. Revisão 3: Revisão do item 11. 

PWR Mission Indústria Mecânica S.A. 
Gerência de Negócios 
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