Ourofértil Fertilizantes Ltda
Pedido de Venda

Número
Emissão

Informações do Cliente
Nome/Razão Social:
Endereço p/ Entrega:

Município:

UF:

CEP:

Endereço p/ Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

CPF/CNPJ:

Modalidade de Frete:

Telefone:

Moeda:

Inscrição Estadual:

Telefone:
Representante:

Discriminação da Mercadoria
Descrição do Produto

Preço Unitário

Quantidade (tons)

Preço Total

Comissão
%
%
%
%
%

Quantidade Total:

Sub-total

Frete por Tonelada (Incluso Preço):

Total Frete

Desconto (R$/US$):

Valor Total do Pedido

Comissão a ser paga (R$)

Vencimento

Forma de Cobrança

Valor

Prazo de entrega

Pagamento em cheque
Banco

Agência

Número

Valor

Vencimento

Condições Gerais de Venda

1.º - Nas vendas a prazo a aprovação do pedido está condicionada a aprovação do limite a crédito correspondente.
2.º - Se efetuada a venda da mercadoria na condição FOB, o COMPRADOR deverá providenciar a retirada, correndo por sua conta exclusiva as despesas de transporte e seguro, se este for feito. Ainda, por
força desta disposição a OUROFÉRTIL não se responsabiliza pelos riscos de quebras, faltas, extravios, avarias, roubos ou demoras, porventura ocorridos durante o transporte e descarga da mercadoria, os
quais ficarão a cargo do COMPRADOR a partir do momento em que estiver efetuado o carregamento.
3.º - Reclamações por falta de peso, somente serão atendidas quando feitas pelo transportador, no ato da retirada das mercadorias em nosso estabelecimento.
4.º - As mercadorias que não forem retiradas dentro do prazo estabelecido poderão se despachadas diretamente para o endereço do COMPRADOR, correndo por conta deste as respectivas despachos do
despacho e/ou cancelar.
5.º - Ocorrendo motivos de força maior ou caso fortuito, tais como: guerras, revoluções, greves, mesmo que parciais, conflitos trabalhistas, incêndios, inundações, explosões, cataclismas, calamidades da
natureza, destruição de matérias, atrasos ou interrupções de transporte ou de matérias-primas, interrupção no fornecimento de energia elétrica, paralisaão forçada das máquinas ou instalações, decisões de
autoridades governamentais, que tornem inexeqüíveis na prática as obrigações contratuais de ponto de vista industrial ou comercial, ou quaisquer outras circunstâncias indicativas de força maior ou caso
fortuito, além das acima citadas a título exemplificativo, a execução deste pedido poderá sofrer alterações, sem prévio aviso. A OUROFÉRTIL se reserva o direito de reduzir as quantidades da entrega; suspender as entregas ou dilatar o prazo de entrega por tempo indeterminado, se por qualquer motivo de força maior ou caso fortuito for obrigado a reduzir ou parar temporariamente a sua produção.
6.º - Os preços das mercadorias constantes deste pedido, estão sujeitos a reajustamento, quando da alteração do preço, sem prévio aviso.
7.º - Para os efeitos do disposto na legislação em vigor, declara o comprador que o adubo ora adquirido se destina a aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias.
8.º - Toda título que não for pago dentro do prazo estabelecido na confirmação do pedido, ficará de pleno direito sujeita à multa de 2 % proporcional , mais correção monetária,segundo a variação nominal do
IGPM (Índice Geral de Preços ao Consumidor), e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor corrigido, desde o vencimento até a efetiva liquidação do débito, independentemente de qualquer
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
9.º - O comprador autoriza desde já, a cobrança bancária , estando ciente que os títulos não pagos poderão ser apontados em cartório, sujeitos a protesto, passíveis de cobrança judicial e a inscrição do débito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, independente de notificação. Todas as despesas judiciais e extra-judiciais correrão por conta do comprador.
10.ª - Uma vez retirada total ou parcialmente as mercadorias constantes neste pedido de venda, o comprador declara-se devedor do valor correpondente.
11.ª - Em caso de pedido de falência ou Concordata por parte do cliente comprador, fica de pleno direito e imediatamente, sem qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, cancelado este pedido no
que se refere às quantias de marcadorias ainda não entregues.

Garantia/Penhor:
Avalisata/Fiador:
Nome

CPF/CNPJ

Endereço

Observações:
Concordo(amos) com as condições do presente Pedido de Venda.

Comprador

Fiador/Avalista

Administração Nova Prata/RS: Av. Presidente Vargas, 1454 - Centro - CEP: 95320-000 - CP: 189
Fábrica Pelotas/RS: R. Antônio Satte Alam Sobrinho, 351 - Distrito Industrial - CEP: 96040-000
Fábrica Rio Grande/RS: Av. Almirante Maximiano Fonseca, 6360 - BL C - CEP: 96204-040
Reg. Min. Agric.: EP/RS 10266-1 - e-mail: ourofertil@ourofertil.com.br

Ourofértil Fertilizantes Ltda

Fone/Fax: (54) 3242-8300 - CNPJ: 01.970.616/0001-58 - IE: 085/0036763
Fone/Fax: (53) 3271-0566 - CNPJ: 01.970.616/0005-81 - IE: 093/0335961
Fone/Fax: (53) 3231-9452 - CNPJ: 01.970.616/0008-24 - IE: 100/0240646

