
 
 

 CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS 

 
1.  PEDIDO 

1.1. Todo pedido emitido e apresentado pelo cliente da SICK 
(“CLIENTE”) à SICK referente (i) ao fornecimento de produtos da 
SICK (“Produtos”) e/ou (ii) à prestação de serviços pela SICK 

(incluindo serviços de instalação e supervisão de instalação, 
montagem de equipamentos, serviços de engenharia e projeto, 
treinamentos, manutenções corretivas, preventivas e de 

recalibração de equipamentos, preparo (comissionamento) / 
partida e operação assistida de equipamentos) (“Serviços”) estará 
sujeito aos termos destas Condições Comerciais Gerais 

(“Condições Gerais”) (“Pedido”). 

1.1.1. O Pedido será emitido com base na proposta 
comercial apresentada da SICK e aprovada pelo 
CLIENTE (“Proposta Comercial”) e conterá a descrição e 

a quantidade de cada Produto a ser adquirido pelo 
CLIENTE e/ou a descrição de cada Serviço a ser 
prestado pela SICK ao CLIENTE.  

1.2. O Pedido vincula o CLIENTE desde a sua emissão. O 
CLIENTE não poderá cancelar ou modificar o Pedido sem o 
consentimento prévio e expresso da SICK. O CLIENTE indenizará 

integralmente a SICK pelas perdas e danos incorridos pela SICK 
em relação ao respectivo Pedido ou em razão do seu cancelamento 
ou modificação (inclusive custos de contratação de mão de obra e 

de aquisição de material), ainda que a SICK concorde com o 
cancelamento ou a modificação do Pedido. Tal indenização ficará 
limitada exclusivamente à indenização de danos diretos, até o valor 

equivalente a 100% do valor do Pedido em questão. 

1.2.1. Todo Pedido está sujeito à aceitação, por 
escrito, da SICK e tal aceitação não será 
injustificadamente negada. A ausência de manifestação, 

por escrito, por parte da SICK será considerada como 
recusa do respectivo Pedido.  

1.3. Desenhos, ilustrações, projetos e outros documentos 

similares que precedam ou acompanhem o Pedido servem apenas 
para propósitos informativos e ilustrativos, exceto quando a SICK, 
por escrito, dispuser em sentido contrário.  

1.4. Os prazos e as condições de fornecimento dos 

Produtos e da prestação dos Serviços serão confirmados pela 
SICK ao CLIENTE nos termos da Cláusula 1.2.1. 
 
2. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

2.1. A SICK poderá alterar o prazo de fornecimento dos 
Produtos, sem qualquer custo, ônus, despesa, multa ou penalidade 

para a SICK: 

(i) caso surjam impedimentos alheios à vontade 
das partes e que não podiam ser previstos anteriormente; 

e 

(ii) caso o CLIENTE (a) não apresente à SICK 
qualquer informação e documento necessários para o 
fornecimento dos Produtos, (b) não observe os prazos de 

pagamento acordados com a SICK, ou (c) não cumpra 
com qualquer outra obrigação prevista nessas Condições 
Gerais ou no Pedido.  

2.2. A SICK disponibilizará os Produtos para retirada, por 

parte do CLIENTE, nos locais indicados pela SICK (Ex Works) e de 
acordo com os prazos de fornecimento acordados pelas partes. 

2.3. O CLIENTE será o único responsável e arcará com todos 

os custos de transporte, seguro, acondicionamento e guarda dos 
Produtos a partir da sua disponibilização pela SICK.  

2.3.1. Na hipótese do CLIENTE verificar que os 
Produtos não se encontram nos termos e condições 

constantes no Pedido, o CLIENTE informará, por escrito, 
à SICK as irregularidades dos Produtos no momento da 
retirada dos Produtos. 

3.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Para prestação dos Serviços, o CLIENTE obriga-se a: 

(i) colocar à disposição da SICK e de seus 
profissionais envolvidos na prestação dos Serviços todas 
as informações do CLIENTE e das suas instalações 

necessárias à prestação dos Serviços; 

(ii) fornecer toda infraestrutura necessária para 
prestação dos Serviços, inclusive água, energia 
elétrica/pneumática durante a prestação dos Serviços; 

(iii) fornecer banheiro e vestiário para os 
profissionais da SICK durante a prestação dos Serviços; 

(iv) disponibilizar 1 (um) responsável técnico para 
acompanhamento dos Serviços, o qual deverá possuir 

know-how técnico necessário para fornecer prontamente 
qualquer informação técnica solicitada pela SICK e ser 
autorizado a tomar decisões em matérias técnicas, em 

nome do CLIENTE; 

(v) permitir o acesso dos profissionais da SICK às 
dependências do CLIENTE onde serão prestados os 

Serviços; 

(vi) disponibilizar 1 (um) responsável técnico de 
segurança para acompanhamento do cumprimento das 
normas relativas a segurança do trabalho e das normas 

internas do CLIENTE, pelos profissionais da SICK, 
durante a prestação dos Serviços;  

(vii) observar todas as normas relativas à 

segurança, medicina e higiene do trabalho, à eventuais 
normas recomendadas pela SICK; 

(viii) comunicar previamente à SICK todas as 
normas internas de segurança e saúde do trabalho do 

CLIENTE, além da legislação em vigor de Segurança e 
Medicina do Trabalho, informando aos profissionais e/ou 
prepostos da SICK sobre o uso de equipamentos de 

proteção apropriados. Na hipótese do CLIENTE solicitar 
que a SICK compareça a estabelecimento de terceiros, o 
CLIENTE será responsável por manter os profissionais da 

SICK sob a mesma proteção oferecida ao pessoal do 
terceiro;  

(ix) fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção 

e segurança do trabalho, bem como o cumprimento das 
normas aplicáveis; 

(x) disponibilizar o acesso seguro às instalações 
dos equipamentos que serão verificados e mantidos, 

providenciando, quando aplicável os equipamentos de 
proteção coletiva específicas para esta atividade bem 
como plataformas elevatórias e/ou outro recurso 

específico; 

(xi) aprovar o cronograma de trabalho apresentado 
pela SICK bem como os relatórios de acompanhamento 

técnico emitidos pelos especialistas da SICK durante a 
execução dos Serviços; e 

(xii) realizar as manobras necessárias no processo 
produtivo para gerar as condições mínimas necessárias 

para a execução dos Serviços. 

3.2. A SICK poderá alterar o prazo de prestação dos Serviços, 
sem qualquer custo, ônus, despesa, multa ou penalidade para a 
SICK: 

(i) caso surjam impedimentos alheios à vontade 
das partes e que não podiam ser previstos anteriormente; 

(ii) caso o CLIENTE (a) não apresente à SICK 
qualquer informação e documento necessários para a 

prestação dos Serviços, (b) não observe os prazos de 
pagamento acordados com a SICK, ou (c) não cumpra 
com qualquer outra obrigação prevista nessas Condições 

Gerais, no Pedido ou em qualquer etapa do projeto 
elaborado pela SICK para a prestação dos Serviços 
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(“Projeto”). 

3.2.1. O CLIENTE pagará à SICK remuneração 
adicional, calculada com base nas horas adicionais 
despendidas pelos profissionais colocados à disposição 

do CLIENTE, conforme tabela de preços vigentes na 
época, na hipótese de alteração do prazo de prestação 
dos Serviços previsto no item (ii) desta Cláusula 3.2. 

3.3. A SICK avisará a conclusão dos Serviços ao CLIENTE 

que, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento deste 
aviso, notificará a SICK para (i) aceitar os Serviços ou (ii) rejeitar 
(ainda que parcialmente) os Serviços em razão de não 

conformidade com o respectivo Pedido ou Projeto. A ausência de 
manifestação expressa por parte do CLIENTE no prazo indicado 
nesta Cláusula 3.3 será considerada como aceitação dos 

Serviços e eximirá a SICK de qualquer responsabilidade por 
vícios e/ou defeitos ocultos. 

4.  PAGAMENTO  

4.1. Pelo fornecimento dos Produtos e/ou prestação dos 

Serviços, o CLIENTE pagará a SICK o valor previsto no Pedido 
(“Remuneração”).  

4.2. O CLIENTE realizará o pagamento da Remuneração no  

prazo previsto no respectivo Pedido mediante o recebimento do 
correspondente documento de cobrança. 

4.3. Na hipótese de inadimplemento do pagamento da 
Remuneração por mais de 30 (trinta) dias, o CLIENTE estará 

sujeito ao pagamento de (i) multa de 2% (dois por cento) e (ii) 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos sobre o valor 
em atraso devidamente atualizado de acordo com a variação do 

IGPM/FGV.  

4.3.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.3, na 
hipótese de atraso no pagamento da Remuneração por 

prazo superior a 10 (dez) dias, a SICK poderá suspender 
imediatamente o fornecimento de Produtos e/ou a 
prestação de Serviços relacionados diretamente ao 

Pedido cuja Remuneração está pendente de pagamento, 
bem como suspender e/ou recusar quaisquer outros 
Pedidos apresentados pelo CLIENTE.  

4.4. Todos os tributos existentes ou que venham a incidir 

sobre os Produtos e/ou Serviços serão recolhidos pela parte 
legalmente responsável. Se, durante a vigência destas 
Condições Gerais, forem criados novos tributos, extintos os ora 

incidentes ou modificadas suas bases de cálculo e/ou alíquotas, 
ou dada nova interpretação pelos órgãos fiscalizadores quanto à 
arrecadação dos mesmos e, desde que de repercussão direta 

sobre o(s) custo(s) da SICK, as partes renegociarão o valor da 
Remuneração.  

4.5. Os serviços, produtos e outros materiais que não 

integrarem o escopo original do Pedido e forem solicitados pelo 
CLIENTE à SICK serão remunerados conforme os preços 
indicados na tabela de preços da SICK vigente na época. 
 

 
5.  PRAZO DE GARANTIA  

5.1. A SICK disponibilizará ao CLIENTE informações 

suficientes e completas sobre a aplicação e utilização dos 
Produtos e Serviços, com o fim de transmitir todas as 
informações julgadas necessárias e oportunas para a sua 

adequada utilização pelo CLIENTE.  

5.2. A SICK garante ao CLIENTE, por um prazo de (i) 18 
(dezoito) meses contados da data em que os Produtos foram 
colocados à disposição do CLIENTE, ou 12 (doze) meses do uso 

dos Produtos, o que ocorrer primeiro, a quantidade e qualidade 
dos Produtos fornecidos e que estarão livres de todos e 
quaisquer defeitos e estarão em plena conformidade com todas 

as especificações dos Produtos e/ou do Projeto, e (ii) 3 meses 
contados da finalização dos serviços prestados evidenciados a 
partir do relatório de acompanhamento técnico, devidamente 

assinado pelo CLIENTE, que os Serviços estarão livres de todos 

e quaisquer defeitos e estarão em plena conformidade com todas 

as especificações dos Serviços e/ou do Projeto (“Prazo de 
Garantia”), desde que o CLIENTE respeite as condições de uso, 
conservação e armazenagem dos Produtos e/ou dos Serviços de 

acordo com as normas técnicas e de segurança praticadas pelo 
mercado e/ou recomendadas pela SICK.  

 

5.3.  Durante o Prazo de Garantia, a SICK executará, sem 
qualquer custo para o CLIENTE, todos os reparos, consertos e 
substituições necessários em razão do fornecimento inadequado 

dos Produtos ou em decorrência da prestação inadequada dos 
Serviços ou em desacordo com as especificações estabelecidas 
no Projeto, mediante solicitação, por escrito, do CLIENTE à SICK 

(“Assistência Técnica”).  

5.3.1. Os Produtos ou partes dos Produtos reparadas, 
consertadas ou substituídas estarão garantidos pelo 

mesmo do Prazo de Garantia originalmente concedido 
pela SICK, contando-se o início deste prazo adicional do 
momento da respectiva reparação, conserto ou 

substituição. 

5.4. A Assistência Técnica aos Produtos será realizada nas 
instalações da SICK, sendo de exclusiva responsabilidade do 
CLIENTE os custos de transporte dos Produtos até o local 

indicado pela SICK para a realização da Assistência Técnica, ou 
ainda das despesas de viagem dos profissionais da SICK 
deslocados até o local onde se encontra o Produto.  

5.5. Na hipótese da ocorrência de qualquer dos eventos 
abaixo, ainda que durante o Prazo de Garantia, a SICK ficará 
isenta, em relação ao CLIENTE, de qualquer responsabilidade por 

danos, defeitos, vícios ou despesas decorrentes:  

(i) do uso, aplicação ou tratamento inadequado do 
Produto e/ou do Serviço por parte do CLIENTE;  

(ii) dos danos causados aos Produtos pela falta de 

conservação, armazenamento e manutenção ou uso 
inadequado ou negligência do CLIENTE;  

(iii) de qualquer alteração do Projeto solicitada pelo 
CLIENTE, caso tais alterações não estejam de acordo 

com as especificações técnicas do Projeto; 

(iv) do uso dos Produtos e/ou dos Serviços em 
condições não aprovadas pela SICK ou, ainda, em 

desconformidade com as normas técnicas e de segurança 
praticadas pelo mercado e/ou recomendadas pela SICK; 

(v)  de falhas na aplicação, montagem e 
desmontagem dos Produtos realizadas por terceiros, por 

solicitação do CLIENTE; e 
 

(vi)  de modificações ou intervenções realizadas 

nos Produtos instalados, nos Serviços prestados ou no 
Projeto implementado sem o consentimento prévio e por 
escrito da SICK. 

 
6. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E 
DANOS A QUALQUER TEMPO 

6.1.  Em qualquer hipótese, a responsabilidade da SICK em 

relação ao CLIENTE, a qualquer tempo, ficará limitada 
exclusivamente à indenização de danos diretos, até o valor 
equivalente a 100% do valor do Pedido em questão, desde que tais 

perdas e danos tenham sido comprovadamente causados pela 
SICK. 
 

6.2. A SICK não será responsável perante o CLIENTE ou 
terceiros, em hipótese alguma, por indenizar eventuais lucros 
cessantes, perdas e danos indiretos ou danos extrapatrimoniais, 

nem por danos decorrentes da interrupção das atividades do 
CLIENTE.  
 

6.2.1. A SICK também não será responsável perante o 
CLIENTE ou terceiros por quaisquer perdas e danos 
decorrentes das hipóteses em que o CLIENTE ou terceiros 

tiver agido com culpa ou dolo. 
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6.3. A SICK não será responsável perante o CLIENTE ou 
terceiros por quaisquer perdas e danos decorrentes de erros, não-
conformidades, dissonâncias técnicas, ineficiências ou similares 

ligadas e/ou provocadas por projetos executivos fornecidos e/ou 
realizados pelo CLIENTE ou por terceiro por ele indicados. 

 

 
7.  CONFIDENCIALIDADE  

7.1. O CLIENTE reconhece que em razão da prestação dos 

Serviços, terá acesso a informações relativas à SICK, seus 
produtos e serviços e seus clientes, sejam elas técnicas, 
operacionais, comerciais, financeiras, estratégicas, jurídicas ou 

outras, quer escritas, verbais, em meio magnético ou outro meio 
intangível, de caráter confidencial, incluindo aquelas geradas a 
partir da prestação dos Serviços (“Informações Confidenciais”).  

 
7.2. O CLIENTE manterá sigilo e não utilizará ou revelará a 
terceiros quaisquer Informações Confidenciais sem a autorização 

prévia e por escrito da SICK. 
 
8.  PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8.1. Nenhum direito sobre marcas, patentes, direitos autorais 
de software e know how ou qualquer outro direito de propriedade 

intelectual pertencente à SICK ou às sociedades de seu grupo 
econômico (“Grupo SICK”), conforme o caso, será transferido ao 

CLIENTE por meio destas Condições Gerais ou pela prestação 
dos Serviços ou pelo fornecimento de Produtos. A SICK, ou o 
Grupo SICK, conforme o caso, permanecerá como titular de 

todos os direitos de propriedade intelectual decorrentes dos ou 
relacionados aos Produtos ou Serviços.  
 

8.2. O CLIENTE poderá sugerir, desenvolver ou apresentar 
melhorias e novas especificações aos Produtos, sendo que a 
titularidade destas inovações (incluindo qualquer propriedade 

intelectual) serão sempre de propriedade da SICK, salvo se 
diversamente acordado, por escrito, pelas partes. A 
implementação de quaisquer melhorias ficará sempre a critério 

da SICK.  
 
8.3. O CLIENTE obriga-se a não praticar qualquer ato que 

desabone os direitos de propriedade intelectual da SICK, ou do 
Grupo SICK, perante terceiros. O CLIENTE tomará todas as 
providências necessárias para assegurar a manutenção, boa 

reputação e notoriedade da SICK, seus Produtos e Serviços.  
 
8.4. O CLIENTE notificará a SICK imediatamente (em 

qualquer caso, em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data 
em que o CLIENTE tomar conhecimento), qualquer atual ou 
potencial violação ou questionamento por terceiros de quaisquer 

direitos de propriedade intelectual decorrentes ou relacionados 
aos Produtos e/ou Serviços (“Violação de Terceiro”). 

 

8.5. Observado o disposto na Cláusula 8.4, a SICK resolverá 
a Violação de Terceiro, a seu exclusivo critério e às suas custas, 
e, se aplicável: (i) obterá licença para que o CLIENTE continue a 

utilizar o Produto ou o Serviço questionado, sem qualquer custo 
para o CLIENTE, ou (ii) substituirá ou modificará o Produto ou 
Serviço questionado, sem qualquer custo para a CLIENTE, para 

que o CLIENTE continue a utilizar produto ou serviço 
funcionalmente equivalente ao Produto ou ao Serviço 
questionado, sem que ocorra violação à propriedade intelectual 

de terceiros. 
 
8.6. A SICK não terá qualquer responsabilidade perante o 

CLIENTE se a Violação de Terceiro decorrer (i) da modificação 
do Produto ou do Serviço pelo CLIENTE ou (ii) da utilização do 
Produto ou do Serviço de forma diversa para os quais foram 

desenvolvidos. 
 
9.  RELAÇÃO INDEPENDENTE 

9.1. Estas Condições Gerais estabelecem os direitos e as 

obrigações do CLIENTE e da SICK como partes independentes. 
Este Contrato não cria uma relação de emprego, agência ou 
representação comercial, sociedade, associação, joint venture, 

parceria ou qualquer outra relação formal de negócios ou 

entidade entre o CLIENTE e a SICK. 

 
9.2. O CLIENTE e a SICK concordam que não há qualquer 
relação de emprego ou responsabilidade de qualquer das partes 

relativamente aos prepostos, empregados e/ou contratados da 
outra parte. Cada parte será a única responsável, enquanto 
empregadora ou parte contratante, por todas as obrigações e 

responsabilidades decorrentes da legislação, seja de natureza 
trabalhista, de segurança social ou fiscal, ou por qualquer outro 
empreendimento, de modo que cada parte cumprirá com as 

disposições legais quanto ao pagamento de seus profissionais, 
devendo ser responsáveis por outros obrigações e encargos de 
qualquer natureza. 

 
9.3. As partes responderão por quaisquer danos, civis ou 
criminais, causados por seus próprios prepostos, empregados 

e/ou contratados durante o fornecimento dos Produtos e/ou a 
prestação dos Serviços. 

 

9.4. Cada parte indenizará todos e quaisquer valores pagos 
pela outra parte, em razão de qualquer ação distribuída por ou 
relativa aos seus próprios prepostos, empregados e/ou 

contratados, contra a outra parte, em razão do fornecimento dos 
Produtos e/ou a prestação dos Serviços. 
  

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. Na hipótese (i) de decretação de falência, apresentação 
de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 

liquidação do CLIENTE ou (ii) da SICK ter conhecimento de 
qualquer outra causa que ponha em risco o pagamento da 
Remuneração, a SICK poderá suspender ou descontinuar 

imediatamente o fornecimento do Produtos e/ou a prestação dos 
Serviços, bem como suspender e/ou recusar quaisquer outros 
Pedidos apresentados pelo CLIENTE. 

 
10.2. Estas Condições Gerais obrigam o CLIENTE e a SICK, 
bem como sucessores. 

 
10.3. Os Produtos e Serviços são contratados sem qualquer 
direito de exclusividade por qualquer das partes. A SICK poderá 

fornecer Produtos e prestar Serviços para concorrentes do 
CLIENTE ou outros clientes cujos interesses sejam ou poderiam 
ser contrários aos interesses do CLIENTE. 

 
10.4. Nenhuma Parte poderá transferir seus direitos e 
obrigações previstos neste Termo e Condições sem o 

consentimento prévio por escrito da outra parte, com exceção da 
SICK que poderá transferir seus direitos e obrigações previstos 
nestas Condições Gerais sem consentimento prévio do CLIENTE. 

 

10.5.  Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos 
e condições destas Condições Gerais ou do(s) Pedido(s), somente 
terão validade se forem efetuadas por escrito e assinado pelos 

representantes legais das partes. 
 

10.6. As partes comprometem-se a não explorar qualquer forma 

de mão de obra infantil e a evitar, de todos os modos, a 
contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas 
físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, trabalho 

infantil ou forçado em qualquer localidade. 
 

10.7. As partes declaram que são empresas que respeitam e 

preservam o meio ambiente e se responsabilizam, no que couber 
a cada uma delas, em adotar as medidas adequadas para 
prevenir, combater e reduzir os impactos ambientais significativos 

que as atividades desenvolvidas por força destas Condições 
Gerais possam produzir. 

 

10.8. Caso qualquer disposição contida nestas Condições 
Gerais seja considerada inválida, ilegal ou inexequível, sob 
qualquer aspecto, a validade, legalidade ou exequibilidade das 

demais disposições aqui previstas não deverá, em nenhuma 
hipótese, ser afetada ou prejudicada por este fato, e as partes 
negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, 

ilegais ou não inexequíveis por disposições válidas. 
 

10.9. A falta ou o atraso por qualquer das partes em exercer 

qualquer de seus direitos sob o presente não deverá ser 
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considerada renúncia ou novação, e não afetará o subsequente 

exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos 
somente se for especificamente declarada por escrito. 
 

10.10. Estas Condições Gerais serão aplicadas 
subsidiariamente caso haja um contrato próprio regulando a 
relação entre as partes sobre o fornecimento dos Produtos e a 

prestação dos Serviços. 
 
11.  FORO DE ELEIÇÃO  

11.1. As partes elegem neste ato o foro da Capital do Estado 
do São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas 
destas Condições Gerais e/ou do(s) Pedido(s).  


