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Caieiras, 11 de MARÇO / 2021              Proposta comercial   1501-R-2021_REV. A 

A/C 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
Fone: 55 41 3028-4300 
cotacao@usinamaua.com.br 
www.usinamaua.com.br 

 

Ref.: FORNECIMENTO CHAVES SECIONADORAS - CONSULTA DE PREÇOS – DISPENSA 
nº 002/2021 - PROPOSTA 

Prezados Senhores 

Em atenção à sua prezada consulta temos o prazer de submeter à sua apreciação 
orçamento dos equipamentos solicitados. 

Agradecemos a honrosa consulta e, permanecendo ao seu inteiro dispor para 
eventuais esclarecimentos subscrevemo-nos.  

 

Atenciosamente 

Ricardo Castro Rodrigues        Décio Prado de Souza 

Representante Comercial                   Diretor Industrial 
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Razão Social:  Consórcio Energético Cruzeiro do Sul                     Data: 11/03/2021 
Endereço:    
Contato:          Tel.:  Fone: 55 41 3028-4300                                                                                                  
E-mail:       cotacao@usinamaua.com.br                                                                                           

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 
VALOR DO FORNECIMENTO SETOR 34,5 KV........................................: R$ 38.478,00 

 
IMPOSTOS 
ICMS :  12 % incluso 
IPI : 5% À INCLUIR    
PIS / COFINS:  9,25% incluso. 

 
 
ST – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
(VENDA SP – SP) 
À SER CALCULADA – INFORMAR ABAIXO QUAL SERÁ A FINALIDADE DA 
OPERAÇÃO: 
______________________________________________________________ 

 

OBS.: CASO A FINALIDADE SEJA REVENDA E A OPERAÇÃO 
INCIDA A ST O VALOR DA ST DEVERÁ SER ANTECIPADO À 

SIGMA ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 

 

NOTA 1: CONFIRMAMOS O ATENDIMENTO INTEGRAL À 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021. 

 

 

Item Qt Un.       DESCRIÇÃO TÉCNICA - USINA MAUÁ 34,5 KV Unit. R$ Total R$

1 2 Pç Chave seccionadora tripolar de abertura vertical tipo faca, 
acionamento manual por alavanca basculante, gabinete em 
aluminio pintado grau de proteção IP-54, com chave de contatos 
auxiliares 4NA+4NF+4PASS, BLOQUEIO KIRK, sem lamina de 
aterramento, tensão nominal 34,5 kV (maxíma 36,2 kV), corrente 
nominal de 1250 A, 31,5 kA (1s), NBI 200 KV, montagem vertical, 
para uso externo. PINO MAGNÉTICO PARA INTERTRAVAMENTO;  
ISOLADOR EM PORCELANA  TIPO STATION POST  
ESCOAMENTO 25 MM/KV. Tensão iluminação/aquecimento 220 
Vca; Com conectores de aterramento para cabos de cobre nú de 
70 à 150 mm2. MODELO AV-50.                                                
FABRICANTE: SIGMA                                                                                                                                 
Demais características conforme especificação técnica COPEL 
Nº 002/2021.                                                                                 
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8535.30.17

         19.239,00          38.478,00 
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CHAVES SECIONADORAS 

SUPERVISÃO DE MONTAGEM 
 

 
 
TOTAL PARA 02 SECIONADORES TRIPOLARES 34,5 KV NA OBRA: Usina 
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá), 
RODOVIA PR-160, KM 196 + 33 KM  
EM ACESSO SECUNDÁRIO FAZENDA MONTE ALEGRE, 
TELÊMACO BORBA – PR, considerando-se 01 (UMA) 
mobilização..............................................................: R$ 15.000,00 
 

 
o OPCIONAL: 
o Custo de mobilização adicional considerado: despesas de deslocamento 

Caieiras-SP (fábrica da Sigma) – , despesas de alimentação, despesas de 
estadia, transporte, horas do supervisor; >>>>> R$ 3.500,00 

 
 
Obs.: Os custos das passagens aéreas, deslocamento até o local da obra, 
alimentação e estadia de nosso supervisor de montagem encontram-se inclusos nos 
preços cotados. 
 
O serviço deverá ser agendado com no mínimo 15 dias de antecedência. 
 
- Na ocasião da supervisão de montagem os secionadores deverão estar previamente 
montados, devendo estar disponível a tensão de 125VCC para o acionamento do 
mecanismo motorizado, quando aplicável. 
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PEÇAS SOBRESSALENTES (OPCIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

TOTAL 13.500,00            

Sobressalentes para Chave Seccionadora tripolar de abertura vertical  36 KV 1250 A, 
comando manual  sem Lamina de Terra:

1

1 (um) polo completo para 
secionador de 36 kV (Lamina 
principal e isoladores suporte para 
01 polo).

1

2
1 (um) mecanismo de operação 
manual completo para a lâmina 
principal.

1
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CHAVES SECIONADORAS 

 

INSPEÇÃO E TESTES 

 

-Ensaios de rotina em fábrica: Norma NBR 62271-102-2006: 

a) Operação eletromecânica em uma chave montada em estrutura 
b) Ensaio funcional em todos os comandos motorizados 
c) Isolação e tensão aplicada nos circuitos auxiliares 
d) Medição da camada de tinta e galvanização (Norma NBR 6323) 
e) Medição da resistência micro ôhmica em todos os polos 
f)  Apresentação dos ensaios dos isoladores 
g) Apresentação dos ensaios de tipo já realizados em protótipos 
 
h) Será efetuado ensaio de tensão aplicada a frequência industrial nos polos 
principais. 
 
 

NOTAS:  

1- Será convocado para inspeção em fábrica com 30 dias de antecedência. 
2- Todos os ensaios de recebimento serão efetuados com o 

acompanhamento do inspetor credenciado pelo cliente final. 
3- Serão realizados todos os ensaios de recebimento indicados nas 

normas técnicas de fabricação. 
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ENSAIOS DE TIPO 
 
 

Secionadores de 34,5 kV 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO NUMERO 74.589 USP – ENSAIO DE CURTO-
CIRCUITO CHAVE AV-50 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO NUMERO 74.628 USP SVALTEN 04 SERVIÇO 
TÉCNICO DE ALTA TENSÃO – CHAVE AV-50 

1. ENSAIO DE TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO; 
2.  ENSAIO DE TENSÃO SUPORTÁVEL À SECO 60 HZ; 
3. ENSAIO DE TENSÃO SUPORTÁVEL SOB CHUVA 60 HZ. 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS 

    
- PRAZO DE ENTREGA FINAL: 120 DIAS. 
 
- Envio dos desenhos e PIT para aprovação:  15 dias 
O prazo acima será contado a partir do recebimento de toda a documentação técnica 
necessária à elaboração do projeto executivo (estruturas) dos equipamentos e/ou sua prezada 
ordem de compra perfeitamente esclarecida, técnica e comercialmente, prevalecendo o que 
ocorrer por último. 
 
- Aprovação dos desenhos/PIT e liberação para fabricação: 15 dias 
 
- Entrega dos equipamentos:  até 90 dias após aprovação dos desenhos 
O prazo de entrega será contado a partir da data de aprovação completa dos desenhos 
e desde que cumpridas as condições de pagamento acordadas. 
 
TRANSPORTE:  Entrega CIP dos equipamentos/materiais no local de implantação do 

Empreendimento (CIP – obra), Usina 
Hidrelétrica Governador Jayme 
Canet Júnior (Usina de Mauá), 
RODOVIA PR-160, KM 196 + 33 KM  
EM ACESSO SECUNDÁRIO 
FAZENDA MONTE ALEGRE, 
TELÊMACO BORBA – PR.  

  

   
   
   

FATURAMENTO: SP 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
100% Com entrega CIF dos equipamentos pró-rata à 30 dias. 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

 
 

EMBALAGEM: Própria para transporte terrestre                        
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- TERMO DE GARANTIA 
 
 
Garantimos o equipamento ofertado contra qualquer defeito comprovado de fabricação e seu 
bom funcionamento, pelo prazo de 24 meses da entrega ou 18 meses da entrada em serviço, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
As condições de garantia técnica serão asseguradas pela SIGMA, desde que o equipamento 
seja utilizado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e nas condições de operação e 
manutenção para as quais o equipamento foi projetado. 
 
 
- CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA 
 
Caso aconteça o cancelamento da ordem de compra, a SIGMA reserva-se o direito de ter 
ressarcido qualquer custo incorrido no processo (materiais adquiridos, horas de projeto de 
engenharia, etc.), conforme abaixo: 
- 10% do valor do contrato, até 30 dias da colocação de sua ordem de compra; 
- 20% do valor do contrato, até 45 dias da colocação de sua ordem de compra; 
- 35% do valor do contrato, até 60 dias da colocação da sua ordem de compra; 
- 50% do valor do contrato, até 75 dias da colocação da sua ordem de compra; 
- 100% do valor do contrato, após 75 dias da colocação da sua ordem de compra. 

 
 
 
 

FIM DA PROPOSTA 
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HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

 

A CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
 
 
A/C:  
 
Ref.: Consulta de Preços n° 002/2021 
 
 
Encaminhamos proposta referente ao fornecimento dos materiais e serviços conforme detalhamento a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
 

 
 
 
 

Bruno Campos 
Depto. Comercial 
(15) 3322 5885 
bcampos@hubbell.com 

Rafael Amancio  
Depto. Comercial 
(41) 9 9162-1472 
ramancio@hubbell.com 

 

 

 

 

84
20

Inserido ao protocolo 17.335.976-4 por: Luiz Guilherme do Nascimento Rodrigues em: 01/04/2021 11:42.



 

HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

1. Escopo do Fornecimento: 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
SUB-TOTAL (s/ 

IPI) 
NCM: 

IPI a 
incluir 

PRAZO DE 
ENTREGA 

1 

Chave Seccionadora Tripolar, Abertura Vertical, Tensão Nominal: 38 kV, 
Corrente Nominal 1250A, Corrente de curto-circuito admissível: 25 kA/1s, 
NBI:200 kV, Tipo de acionamento da lâmina principal: Manual, S/ Lâmina Terra, 
Modelo: AV 382001250A25KA M  

2 
 R$        

23.000,00  
 R$     

46.000,00  
8535.30.17 5% 

90 dias após 
aprovação dos 

desenhos 

  
            

TOTAL (s/ 
IPI)  

 R$        
46.000,00    

  
    

 

 

Preço total com IPI: R$ 48.300,00 

Preço total com ICMS, PIS/CONFINS, IPI e Diferencia de alíquotas: R$ 51.834,11 
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HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

2. Condições Específicas de Fornecimento: 

 

PAGAMENTO: 

PRAZOS GERAIS: 

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL: 

 

40% com o pedido; 40% na aprovação dos desenhos; 20% faturado 28 dias com o cadastro aprovado. 

Os prazos mencionados acima somente são contados a partir da documentação comercial e técnica totalmente aprovada 

Aceitação do Pedido de Compra pela Hubbell /Contrato Assinado (quando aplicável) / Instrumento de Cessão Assinado (quando aplicável) / 

Aprovação de crédito / Aprovação total dos desenhos 

VALIDADE DA PROPOSTA:  30 dias  

FRETE: CIF-TELÊMACO BORBA – PR, sem descarga  

ICMS: 12% já incluso 

PIS/COFINS: 

FATURAMENTO MÍNIMO: 

9,25% já incluso 

R$ 2.000,00 

IPI: Alíquota informada acima não incluso  

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/DIFERENCIAI DE 

ALIQUOTA: 

 

Não incluso, valor a incluir de R$ 3.868,14 

GARANTIA DO MATERIAL:  Material garantido contra defeito de fabricação por 24 meses após a data da entrega EX Works Tatuí-SP 

PREÇOS: Fixos por 3 meses, após este período deverá ser reajustado pelas fórmulas COGE aplicável a cada produto 

INSPEÇÃO: Não está incluso no fornecimento, para pedidos menores que R$30.000,00 

ENSAIOS DE TIPO: Não estão inclusos no fornecimento, caso necessário favor consultar pois podemos fornecer cópia de ensaios já realizados 

ENTREGA DESENHOS: Para Chaves Tripolares: Os desenhos para aprovação serão entregues em média de 30 dias após recebermos os desenhos de estrutura, no 

entanto este prazo poderá sofrer alterações de acordo com o número de instalações requeridas. Exemplo abaixo: 

Montagens Prazo para envio dos projetos no padrão HUBBELL* 
Até 2 montagens 30 dias 
Até 4 montagens 35 dias 
Até 6 montagens 40 dias 

Acima de 6 montagens 45 dias 
* adicionar 5 dias para envio em padrão específico. 

 

 

 

Para os demais itens: Os desenhos serão para aprovação serão entregues em até 10 dias da confirmação do pedido 
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HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

3. Condições Gerais de Fornecimento: 

 
 
Termos e Condições de Venda 
Estes Termos e Condições de Venda ("Termos e Condições") constituem anexo da proposta comercial de venda 
dos produtos da marca Hubbell do Brasil ("Proposta"), como se nela estivessem transcritos, tendo, de um lado, 
como vendedora, Hubbell do Brasil, Indústria, Comércio, Importação e Exportação De Equipamentos Elétricos 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.488.105/0005-78 ("Hubbell do Brasil"), e, de outro lado, como compradora, a 
empresa qualificada na Proposta ("Compradora"), que concorda com o inteiro teor destes Termos e Condições no 
ato do aceite da Proposta. 
 
1) Vigência 
1.1. A Proposta e estes Termos e Condições entrarão em vigor na data do aceite da Proposta pela Compradora, 
no prazo especificado no item "Validade" da Proposta, a contar do recebimento da Proposta pela Compradora; e 
findarão após a quitação de todos os valores devidos pela Compradora ou após a entrega dos produtos, o que 
ocorrer por último. 
 
2) Preço 
2.1. Pelos produtos descritos na Proposta, a Compradora se compromete a pagar o valor total, sob forma e no(s) 
vencimento(s) descritos na Proposta. 2.2. Não estarão inclusos no Preço, devendo ser repassados à Compradora: 
(i) o valor a ser cobrado a título de frete e descarga dos produtos no endereço de destino de entrega, a menos que 
tal condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e esteja 
expressamente prevista na Proposta; (ii) o custo pela armazenagem de produtos cuja confecção esteja pronta, 
porém a entrega não possa ser concluída por culpa da Compradora (exemplo: não pagamento da fatura, adiamento 
da entrega a pedido da Compradora e aceita pela Hubbell do Brasil), pelo período em que os produtos ficarem nas 
dependências da Hubbell do Brasil; (iii) o custo para inspeção, pela Compradora, dos produtos nas dependências 
da Hubbell do Brasil, estarão sujeitos a tabela 001 Inspeção abaixo; (iv) os custos com transporte, alimentação e 
hospedagem dos inspetores, qualquer que seja o valor da Proposta, a menos que tal condição tenha sido 
previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na 
Proposta; (v) os custos para a realização de homologação dos produtos (ensaios de tipo); (vi) os custos para o 
fornecimento de estrutura de suporte e vara de manobra do produto denominado Seccionadora de Subestação; e 
(vii) os custos para a realização de supervisão de montagem, exceto se tal condição tenha sido previamente 
negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na Proposta. 2.3. 
Todos os tributos devidos em decorrência direta ou indireta da presente venda serão de responsabilidade do 
contribuinte, conforme definido na legislação tributária aplicável. Se durante a vigência da Proposta forem criados 
novos tributos ou modificadas as atuais alíquotas, de modo a majorar ou diminuir os ônus das partes, o preço dos 
produtos será imediatamente ajustado de acordo com referidas alterações. 2.3.1. Caso a Compradora, na 
qualidade de contribuinte, goze de isenção fiscal, esta deverá apresentar o documento comprobatório de isenção 
fiscal à Hubbell do Brasil no ato do aceite da Proposta. Caso não o faça ou o faça após o aceite, a Hubbell do Brasil 
entenderá que a Compradora não goza de qualquer isenção fiscal. 2.4. O valor mínimo de cada Proposta deve ser 
equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, até 15 (quinze) dias após a data de aceitação do pedido 
original, à Compradora será facultado adicionar novos itens à Proposta já aceita, mediante prévio acordo com a 
Hubbell do Brasil. 2.5. A Compradora poderá alegar, em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da fatura, 
eventual divergência no montante cobrado, sendo eventual divergência apurada pela Hubbell do Brasil. Neste caso, 
a Compradora deverá pagar o valor incontroverso da fatura. Caso as partes acordem que o valor originalmente 
cobrado estava correto, então a Compradora deverá providenciar o pagamento da diferença acrescida de juros e 
correção monetária previstos na cláusula 11.1, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) Cancelamento e Paralisação. 
5.1. Sem prejuízo da multa prevista no item 11.2 abaixo, na hipótese de a Compradora 
cancelar a compra após iniciado o processo de fabricação do(s) produto(s) por ela adquirido(s), a Compradora 
ficará sujeita ao pagamento de uma taxa de cancelamento sobre o valor do(s) produto(s), conforme especificada 
na Proposta. Se, no entanto, o processo de fabricação ainda não tiver se iniciado, a Hubbell do Brasil devolverá à 
Compradora o saldo porventura existente após a subtração da multa prevista no item 11.2 
sobre o valor até o momento pago pela Compradora. 5.2. A Hubbell do Brasil reserva-se no direito de paralisar a 
fabricação dos produtos em decorrência de fatos ou atos que estejam fora de seu controle, incluindo evento de 
caso fortuito e força maior. Sendo assim, no caso de a paralisação ocorrer provisoriamente, o prazo de entrega 
dos produtos prorrogar-se-á pelo mesmo número de dias da paralisação, sem que à Compradora seja devida 
qualquer multa, indenização ou outra verba, de qualquer natureza. Se, no entanto, a interrupção da produção for 
definitiva, de modo a impossibilitar a retomada da produção, considerar-se-á rescindida a Proposta e estes Termos 
e Condições, devendo ser devolvido à Compradora os valores eventualmente por ela já pagos, sem que caiba 
qualquer outra verba, de qualquer natureza. 
 
6) Garantia. 
6.1. Os produtos objeto da Proposta estarão cobertos contra defeitos de fabricação por um período de 18 (dezoito) 
meses a contar da data de início da operação comercial de cada produto adquirido ou por um período de 24 (vinte 
e quatro) meses a contar da data de entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro. Os prazos de garantia ora 
especificados 
incluem quaisquer outros prazos de garantia assegurados pela legislação aplicável. 
6.2. A Hubbell do Brasil somente será responsável em reparar eventual dano na forma acima se a Compradora 
fizer uso dos produtos de forma adequada, conservando-os em perfeito estado de funcionamento e protegendo-os 
contra danos e deteriorações causados por falta de manutenção, uso indevido ou negligência, e ainda, se a 
Compradora não desmontar ou alterar a confecção original de fábrica dos produtos. 
6.3 Em caso de eventual defeito dos produtos durante a vigência dos prazos de garantia 
acima estabelecidos, a responsabilidade da Hubbell do Brasil por defeitos de mão de obra 
ou de material limitar-se-á à(ao), à escolha da Hubbell do Brasil: (i) conserto; (ii) 
substituição gratuita sem encargos, incluindo custos de transporte ou (iii) devolução do 
preço de compra à Compradora.  6.4. A garantia ora estabelecida não cobrirá: (i) componentes naturalmente gastos 
em funcionamento pelo uso a que se destina; (ii) defeitos decorrentes de acidentes não imputáveis à Hubbell do 
Brasil; (iii) negligência ou falhas de operação pela Compradora; e (iv) falhas decorrentes de instalação ou 
manutenção que não seja realizada pela Hubbell do Brasil ou conforme as especificações de fabricação dos 
produtos. 
 
7) Limitação de Responsabilidade. 
7.1. A responsabilidade total da Hubbell do Brasil por perdas e danos causados à Compradora será limitada aos 
danos diretos até o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da Proposta, sendo certo que a limitação 
de responsabilidade aqui 
prevista possui caráter essencial e que, na ausência desta disposição, os termos e condições aqui constantes 
seriam substancialmente diferentes. Fica excluída da responsabilidade da Hubbell do Brasil eventual obrigação de 
indenizar a Compradora por 
lucros cessantes. A Compradora reconhece e concorda que os preços cobrados pela Hubbell do Brasil na Proposta 
levaram em consideração os riscos da Hubbell do Brasil envolvidos nesta operação e a avaliação de viabilidade 
econômica feita pela Hubbell do 
Brasil para vender os produtos. 
 
8) Confidencialidade. 
8.1. A qualquer tempo, durante e após a vigência da Proposta, a Compradora tratará como confidenciais todas as 
informações, documentos e dados que tiver recebido da Hubbell do Brasil ou obtido em decorrência da Proposta, 
oralmente ou por escrito, referentes aos produtos, preços e políticas de vendas da “Hubbell do Brasil ", bem como 
aos negócios da Hubbell do Brasil de forma geral, incluindo, mas sem limitação, todos os registros, pesquisas, 
relatórios, know-how, especificações, software, desenhos e projetos, todos os quais são considerados informações 
confidenciais e propriedade exclusiva da Hubbell do Brasil ("Informações Confidenciais"). 8.2. A não observância 

87
20

Inserido ao protocolo 17.335.976-4 por: Luiz Guilherme do Nascimento Rodrigues em: 01/04/2021 11:42.



 

HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

 
 

 
 
3) Aprovação dos Projetos. 
3.1. Se dentre os produtos adquiridos pela Compradora estiverem inclusos aqueles que dependam da aprovação 
de seus projetos, deverá ser observado o seguinte procedimento: (i) A Compradora, ao enviar o seu pedido à 
Hubbell do Brasil, deverá encaminhar também os desenhos de estrutura dos produtos, a fim de que a Hubbell do 
Brasil proceda à elaboração dos projetos; (ii) Recebidos os desenhos referidos no item (i) acima, a Hubbell do 
Brasil terá 15 (quinze) dias para elaborar os projetos respectivos e envia-los à Compradora; (iii) Recebidos os 
projetos, a Compradora deverá aprovar os projetos ou apresentar, por escrito, as devidas ressalvas a fim de que 
os projetos sejam retificados. Nesta última hipótese, a Hubbell do Brasil terá mais 15 (quinze) dias para retificar os 
projetos, quando então os encaminhará, para aprovação da Compradora; (iv) Aprovados os projetos pela 
Compradora, os prazos de entrega referidos na Proposta se iniciarão. (v) Para aqueles projetos onde há solicitação 
de eventos de pagamentos antecipados, via fatura proforma, informamos que as mesmas deverão ser pagas 
conforme Proposta, caso o pagamento não ocorra na data solicitada na fatura proforma o projeto ficará paralisado, 
aguardando o pagamento, sendo que o prazo de entrega será contado a partir dos eventos 
realizados/regularizados. Exemplo: Forma de pagamento 40% com a colocação do pedido; 40% com aprovação 
de desenhos e 20% contra aviso de embarque. 3.1.1. Com o objetivo de oferecer seus produtos com a melhor 
qualidade do mercado, a Hubbell do Brasil poderá alterar o projeto originalmente apresentado à Compradora, sem 
que caiba à Compradora qualquer multa, indenização ou qualquer outra verba, de qualquer natureza. Nesta 
hipótese, a nova versão do projeto será apresentada à Compradora para sua aprovação, da mesma forma prevista 
na cláusula 3.1 acima, e os prazos de entrega serão contados a partir da aprovação da nova versão do projeto pela 
Contratada.  3.2. Caso os produtos a serem adquiridos pela Compradora não dependam de projeto, deverá ser 
observado o seguinte procedimento: (i) Recebido o pedido, a Hubbell do Brasil deverá encaminhar o aceite a 
Compradora.          
 
4) Prazo de Entrega. 
4.1. Quando os produtos dependerem de pagamento prévio pela Compradora, além da aprovação dos projetos, o 
prazo de entrega iniciar-se-á após a devida compensação do pagamento, de acordo com a negociação das partes. 
 

desta condição acarretará em infração contratual, sujeita a aplicação da multa prevista na cláusula 11.2, sem 
prejuízo das perdas e danos que causar à Hubbell do Brasil. A Compradora obriga-se, por si, seus empregados, 
prepostos e subcontratados, a não utilizar as Informações Confidenciais, salvo para o cumprimento de suas 
obrigações, e a manter o mais absoluto sigilo das Informações Confidenciais,  inclusive após o término da Proposta. 
As Informações Confidenciais disponibilizadas pela Hubbell do Brasil para o cumprimento da Proposta não poderão 
ser divulgadas a terceiros, salvo com a prévia e expressa autorização da Hubbell do Brasil por escrito. 
 
9) Propriedade Intelectual. 
9.1. A Compradora reconhece e concorda que não terá qualquer direito, titularidade ou interesse, incluindo, sem 
limitação, todo e qualquer direito autoral e direito patrimonial  e autor, sejam patenteáveis ou não, ou de outra forma 
protegidos pela legislação de  propriedade intelectual, sobre os produtos, linhas de produtos (inclusive produtos 
em desenvolvimento), serviços, planos, processos, procedimentos e nome comercial da Hubbell do Brasil, por elas 
desenvolvidos ou criados, ou resultantes, parcial ou integralmente, do uso do tempo, meios, materiais ou 
equipamentos da Hubbell do Brasil, 
durante e após a vigência da Proposta. 
 
10) Rescisão. 
10.1. A Hubbell do Brasil poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições, imediatamente de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sendo devida à Compradora tão somente a 
devolução simples do valor eventualmente pago, nas seguintes hipóteses: (i) Falência decretada, pedido de 
recuperação judicial ou dissolução da Compradora; (ii) Cessão ou transferência, parcial ou total, pela Compradora, 
da Proposta e/ou destes Termos e Condições, sem a prévia e 
expressa anuência da Hubbell do Brasil; (iii) Inadimplemento pela Compradora de quaisquer de suas obrigações 
acaso não sane a infração após decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação enviada pela Hubbell do 
Brasil com este propósito; (iv) Na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o artigo 393 do Código Civil, que perdure por mais de 15 
(quinze) dias. 10.2. A Hubbell do Brasil ainda poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições na hipótese 
prevista na cláusula 5.2 supra. 
 
 
11) Multa. 
11.1. O atraso no pagamento por culpa da Compradora de qualquer das faturas emitidas 
pela Hubbell do Brasil implicará na atualização monetária do valor devido, de acordo com a variação do IGP-
M/FGV, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor atualizado. 11.2. O descumprimento de qualquer outra 
disposição da Proposta e/ou destes Termos e Condições sujeitará a Compradora à multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total da Proposta, exceto com relação ao não pagamento das faturas, cuja penalidade já 
está especificada no item 11.1 supra. 
 
12) Tolerância. 
12.1. A tolerância ou omissão das partes no descumprimento das obrigações contratuais 
não constituirá novação, renúncia ou modificação ao pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito 
que o fato será de mera liberalidade, renunciando as partes a invocá-las em seu benefício. 
 
 
13) Cessão. 
13.1. A Compradora não poderá subcontratar, ceder ou transferir os direitos e obrigações 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da 
Hubbell do Brasil. 
 
 
14) Foro. 
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Tatuí/SP como o competente para dirimir as questões 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições. 
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4.2. Não dependendo de aprovação de projetos, a Hubbell do Brasil entregará os produtos adquiridos pela 
Compradora no prazo de entrega referido na Proposta, que iniciar-se-á somente após a devida compensação do 
pagamento, de acordo com a negociação das partes. 4.3. Muito embora a Hubbell do Brasil envide seus melhores 
esforços para entregar os produtos nos prazos previstos na Proposta, fica certo e ajustado que os mesmos 
constituem mera estimativa, não sujeitando-se a Hubbell do Brasil a qualquer penalidade em caso de efetivo atraso.  
4.4. Outrossim, a Hubbell do Brasil não poderá ser responsabilizada, tampouco penalizada, pelo atraso ou pela 
não entrega de determinado produto se resultantes de caso fortuito ou força maior. 4.5. São condições a serem 
aplicadas na hipótese de devolução dos produtos pela Compradora: (i) Os produtos não poderão ser devolvidos 
pela Compradora sem o prévio consentimento por escrito da Hubbell do Brasil; (ii) O pedido de devolução dos 
produtos deve ser feito por escrito, devendo a Compradora fornecer o número da respectiva nota fiscal; (iii) Para 
que os produtos possam ser devolvidos, os mesmos devem ser produtos convencionais/padrão da Hubbell do 
Brasil; (iv) A Hubbell do Brasil se reserva no direito de recusar a devolução dos produtos de edição especial ou 
feitos sob medida, independentemente da condição; (v) Todos os produtos deverão ser devolvidos em excelente 
estado e embalados em sua caixa original. Os produtos serão inspecionados após sua devolução e qualquer 
serviço e reparo necessários para restabelecê-los em condição de venda serão cobrados; (vi) A Hubbell do Brasil 
terá o direito de ser indenizada por quaisquer danos ocorridos aos produtos durante seu transporte para ser 
devolvido;(vii) As devoluções dos produtos que não tenham sido autorizadas serão recusadas pela Hubbell do 
Brasil. 4.6. Os riscos de perda dos produtos serão transferidos à Compradora quando do momento da entrega dos 
produtos pela Hubbell do Brasil à Compradora, salvo o disposto na cláusula 4.7 abaixo. 4.7. Poderá a Compradora 
solicitar o adiamento da entrega dos produtos, desde que o faça por escrito e que seja expressamente aprovado 
pela Hubbell do Brasil. Sendo aprovado o adiamento a que se refere esta cláusula, a Hubbell do Brasil apresentará 
à Compradora o custo pela armazenagem dos produtos até que os mesmos sejam efetivamente entregues no 
endereço de destino ou sejam retirados pela Compradora ou por terceiros, em nome da Compradora e por ela 
contratados. A Compradora terá o prazo de 5 (cinco) dias para aceitar o valor da armazenagem proposto pela 
Hubbell do Brasil. Após este prazo, não havendo aceite formal pela Compradora, a Hubbell do Brasil entregará os 
produtos no local de entrega especificado na Proposta, não tendo a Hubbell do Brasil mais qualquer 
responsabilidade sobre a guarda dos referidos produtos a partir de então. 
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4. Produtos Hubbell do Brasil: 

 

 
 

Consulte-nos  

(015) 3322-5800 
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Re: Enc: COTAÇÃO
Vendas2 - Dreyffus (11) 4827-0011 18/02/2021 10:31
Para: vinicius.hernandes
Responda a vendas2

Bom dia Vinicius,

    Este modelo não fabricamos.

Atenciosamente,

Eng. Marcos Ketchkech
Depto. Comercial
vendas2@dreyffus.com.br
www.dreyffus.com.br

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 

Em 18/02/2021 10:29, vinicius.hernandes@eletrosul.gov.br escreveu:

----- Repassado por Vinicius Gustavo Hernandes/Eletrosul em 18/02/2021 10:29 -----

De:         Vinicius Gustavo Hernandes/Eletrosul
Para:         vendas2@dreyffus.com.br
Cc:         Estela Regina Dittrich/DPCS/DES/DE/Eletrosul@Eletrosul
Data:         10/02/2021 16:57
Assunto:         COTAÇÃO

O CECS convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o 
fornecimento de 2 unidades de Chaves Seccionadora Tripolar sem lâmina terra, 
conforme especificação técnica em anexo para a  Usina Hidrelétrica Governador 
Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá  
As propostas deverão ser enviadas até às 16 horas do dia 24/02/2021, para o seguinte 
endereço:

E-mail: estela.dittrich@cgteletrosul.gov.br
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Att,
Vinícius Gustavo Hernandes.

Page 1 of 2

18/02/2021file:///C:/Users/AL0328794/AppData/Local/Temp/notesC7A056/~web6143.htm

91
21

Inserido ao protocolo 17.335.976-4 por: Luiz Guilherme do Nascimento Rodrigues em: 01/04/2021 11:42.



Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet 
Júnior
041 3028-4311 
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Page 2 of 2
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RES: Cotação
luciano para: vinicius.hernandes 10/02/2021 17:29

0 Attachment

Agradecemos sua consulta porém informamos que não trabalhamos com o material solicitado, itens de 
baixa tensão, esperamos em outra ocasião poder atendê-lo.

Caso deseje obter nosso catálogo clique aqui!

Aguardamos novo contato e permanecemos a disposição de sua empresa.

Atenciosamente

Luciano Camargo – Gerente Comercial
Fone: 11 2384-0155 – Ramal 307
E-mail: luciano@mediatensao.com.br
Novo site www.mediatensao.com.br

De: vinicius.hernandes@eletrosul.gov.br <vinicius.hernandes@eletrosul.gov.br> 
Enviada em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 16:59
Para: luciano@mediatensao.com.br
Cc: estela.dittrich@eletrosul.gov.br
Assunto: Cotação

O CECS convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o fornecimento de 2 
unidades de Chaves Seccionadora Tripolar sem lâmina terra, conforme especificação técnica em 
anexo para a  Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá  
As propostas deverão ser enviadas até às 16 horas do dia 24/02/2021, para o seguinte endereço:

E-mail: estela.dittrich@cgteletrosul.gov.br
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Att,
Vinícius Gustavo Hernandes.

Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior
041 3028-4311 
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Page 1 of 1
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2102064 CONSÓRCIO ENERGÉRTICO CRUZEIRO DO SUL.pdf Proposta Técnica.zip

RES: 2102064 / CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL / Cotação - 
Consulta de Preços n° 002/2021
Campos, Bruno para: estela.dittrich@cgteletrosul.gov.br, 
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br 22/02/2021 08:43
Cc: "Amancio De Paula, Rafael"

2 Attachments

Prezados, bom dia.

Segue em anexo a proposta comercial e técnica para análise.
Ficamos à disposição.

Atenciosamente, 

Bruno Campos
Analista técnico de Vendas
Hubbell Brazil – Division HPS
Phone: +55 (15) 3322-5885

De: vinicius.hernandes@eletrosul.gov.br <vinicius.hernandes@eletrosul.gov.br> 
Enviada em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 17:01
Para: Amancio De Paula, Rafael <ramancio@hubbell.com>
Cc: estela.dittrich@eletrosul.gov.br
Assunto: Cotação

*External E-mail alert! Use caution before clicking links/attachments*
O CECS convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o fornecimento de 2 
unidades de Chaves Seccionadora Tripolar sem lâmina terra, conforme especificação técnica em 
anexo para a  Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá  
As propostas deverão ser enviadas até às 16 horas do dia 24/02/2021, para o seguinte endereço:

E-mail: estela.dittrich@cgteletrosul.gov.br
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Att,
Vinícius Gustavo Hernandes.

Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior
041 3028-4311 
vinicius.hernandes@cgteletrosul.gov.br

Page 1 of 2
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A CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
 
 
A/C:  
 
Ref.: Consulta de Preços n° 002/2021 
 
 
Encaminhamos proposta referente ao fornecimento dos materiais e serviços conforme detalhamento a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
 

 
 
 
 

Bruno Campos 
Depto. Comercial 
(15) 3322 5885 
bcampos@hubbell.com 

Rafael Amancio  
Depto. Comercial 
(41) 9 9162-1472 
ramancio@hubbell.com 
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1. Escopo do Fornecimento: 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
SUB-TOTAL (s/ 

IPI) 
NCM: 

IPI a 
incluir 

PRAZO DE 
ENTREGA 

1 

Chave Seccionadora Tripolar, Abertura Vertical, Tensão Nominal: 38 kV, 
Corrente Nominal 1250A, Corrente de curto-circuito admissível: 25 kA/1s, 
NBI:200 kV, Tipo de acionamento da lâmina principal: Manual, S/ Lâmina Terra, 
Modelo: AV 382001250A25KA M  

2 
 R$        

23.000,00  
 R$     

46.000,00  
8535.30.17 5% 

90 dias após 
aprovação dos 

desenhos 

  
            

TOTAL (s/ 
IPI)  

 R$        
46.000,00    

  
    

 

 

Preço total com IPI: R$ 48.300,00 

Preço total com ICMS, PIS/CONFINS, IPI e Diferencia de alíquotas: R$ 51.834,11 
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2. Condições Específicas de Fornecimento: 

 

PAGAMENTO: 

PRAZOS GERAIS: 

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL: 

 

40% com o pedido; 40% na aprovação dos desenhos; 20% faturado 28 dias com o cadastro aprovado. 

Os prazos mencionados acima somente são contados a partir da documentação comercial e técnica totalmente aprovada 

Aceitação do Pedido de Compra pela Hubbell /Contrato Assinado (quando aplicável) / Instrumento de Cessão Assinado (quando aplicável) / 

Aprovação de crédito / Aprovação total dos desenhos 

VALIDADE DA PROPOSTA:  30 dias  

FRETE: CIF-TELÊMACO BORBA – PR, sem descarga  

ICMS: 12% já incluso 

PIS/COFINS: 

FATURAMENTO MÍNIMO: 

9,25% já incluso 

R$ 2.000,00 

IPI: Alíquota informada acima não incluso  

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/DIFERENCIAI DE 

ALIQUOTA: 

 

Não incluso, valor a incluir de R$ 3.868,14 

GARANTIA DO MATERIAL:  Material garantido contra defeito de fabricação por 24 meses após a data da entrega EX Works Tatuí-SP 

PREÇOS: Fixos por 3 meses, após este período deverá ser reajustado pelas fórmulas COGE aplicável a cada produto 

INSPEÇÃO: Não está incluso no fornecimento, para pedidos menores que R$30.000,00 

ENSAIOS DE TIPO: Não estão inclusos no fornecimento, caso necessário favor consultar pois podemos fornecer cópia de ensaios já realizados 

ENTREGA DESENHOS: Para Chaves Tripolares: Os desenhos para aprovação serão entregues em média de 30 dias após recebermos os desenhos de estrutura, no 

entanto este prazo poderá sofrer alterações de acordo com o número de instalações requeridas. Exemplo abaixo: 

Montagens Prazo para envio dos projetos no padrão HUBBELL* 
Até 2 montagens 30 dias 
Até 4 montagens 35 dias 
Até 6 montagens 40 dias 

Acima de 6 montagens 45 dias 
* adicionar 5 dias para envio em padrão específico. 

 

 

 

Para os demais itens: Os desenhos serão para aprovação serão entregues em até 10 dias da confirmação do pedido 
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3. Condições Gerais de Fornecimento: 

 
 
Termos e Condições de Venda 
Estes Termos e Condições de Venda ("Termos e Condições") constituem anexo da proposta comercial de venda 
dos produtos da marca Hubbell do Brasil ("Proposta"), como se nela estivessem transcritos, tendo, de um lado, 
como vendedora, Hubbell do Brasil, Indústria, Comércio, Importação e Exportação De Equipamentos Elétricos 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.488.105/0005-78 ("Hubbell do Brasil"), e, de outro lado, como compradora, a 
empresa qualificada na Proposta ("Compradora"), que concorda com o inteiro teor destes Termos e Condições no 
ato do aceite da Proposta. 
 
1) Vigência 
1.1. A Proposta e estes Termos e Condições entrarão em vigor na data do aceite da Proposta pela Compradora, 
no prazo especificado no item "Validade" da Proposta, a contar do recebimento da Proposta pela Compradora; e 
findarão após a quitação de todos os valores devidos pela Compradora ou após a entrega dos produtos, o que 
ocorrer por último. 
 
2) Preço 
2.1. Pelos produtos descritos na Proposta, a Compradora se compromete a pagar o valor total, sob forma e no(s) 
vencimento(s) descritos na Proposta. 2.2. Não estarão inclusos no Preço, devendo ser repassados à Compradora: 
(i) o valor a ser cobrado a título de frete e descarga dos produtos no endereço de destino de entrega, a menos que 
tal condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e esteja 
expressamente prevista na Proposta; (ii) o custo pela armazenagem de produtos cuja confecção esteja pronta, 
porém a entrega não possa ser concluída por culpa da Compradora (exemplo: não pagamento da fatura, adiamento 
da entrega a pedido da Compradora e aceita pela Hubbell do Brasil), pelo período em que os produtos ficarem nas 
dependências da Hubbell do Brasil; (iii) o custo para inspeção, pela Compradora, dos produtos nas dependências 
da Hubbell do Brasil, estarão sujeitos a tabela 001 Inspeção abaixo; (iv) os custos com transporte, alimentação e 
hospedagem dos inspetores, qualquer que seja o valor da Proposta, a menos que tal condição tenha sido 
previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na 
Proposta; (v) os custos para a realização de homologação dos produtos (ensaios de tipo); (vi) os custos para o 
fornecimento de estrutura de suporte e vara de manobra do produto denominado Seccionadora de Subestação; e 
(vii) os custos para a realização de supervisão de montagem, exceto se tal condição tenha sido previamente 
negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na Proposta. 2.3. 
Todos os tributos devidos em decorrência direta ou indireta da presente venda serão de responsabilidade do 
contribuinte, conforme definido na legislação tributária aplicável. Se durante a vigência da Proposta forem criados 
novos tributos ou modificadas as atuais alíquotas, de modo a majorar ou diminuir os ônus das partes, o preço dos 
produtos será imediatamente ajustado de acordo com referidas alterações. 2.3.1. Caso a Compradora, na 
qualidade de contribuinte, goze de isenção fiscal, esta deverá apresentar o documento comprobatório de isenção 
fiscal à Hubbell do Brasil no ato do aceite da Proposta. Caso não o faça ou o faça após o aceite, a Hubbell do Brasil 
entenderá que a Compradora não goza de qualquer isenção fiscal. 2.4. O valor mínimo de cada Proposta deve ser 
equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, até 15 (quinze) dias após a data de aceitação do pedido 
original, à Compradora será facultado adicionar novos itens à Proposta já aceita, mediante prévio acordo com a 
Hubbell do Brasil. 2.5. A Compradora poderá alegar, em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da fatura, 
eventual divergência no montante cobrado, sendo eventual divergência apurada pela Hubbell do Brasil. Neste caso, 
a Compradora deverá pagar o valor incontroverso da fatura. Caso as partes acordem que o valor originalmente 
cobrado estava correto, então a Compradora deverá providenciar o pagamento da diferença acrescida de juros e 
correção monetária previstos na cláusula 11.1, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) Cancelamento e Paralisação. 
5.1. Sem prejuízo da multa prevista no item 11.2 abaixo, na hipótese de a Compradora 
cancelar a compra após iniciado o processo de fabricação do(s) produto(s) por ela adquirido(s), a Compradora 
ficará sujeita ao pagamento de uma taxa de cancelamento sobre o valor do(s) produto(s), conforme especificada 
na Proposta. Se, no entanto, o processo de fabricação ainda não tiver se iniciado, a Hubbell do Brasil devolverá à 
Compradora o saldo porventura existente após a subtração da multa prevista no item 11.2 
sobre o valor até o momento pago pela Compradora. 5.2. A Hubbell do Brasil reserva-se no direito de paralisar a 
fabricação dos produtos em decorrência de fatos ou atos que estejam fora de seu controle, incluindo evento de 
caso fortuito e força maior. Sendo assim, no caso de a paralisação ocorrer provisoriamente, o prazo de entrega 
dos produtos prorrogar-se-á pelo mesmo número de dias da paralisação, sem que à Compradora seja devida 
qualquer multa, indenização ou outra verba, de qualquer natureza. Se, no entanto, a interrupção da produção for 
definitiva, de modo a impossibilitar a retomada da produção, considerar-se-á rescindida a Proposta e estes Termos 
e Condições, devendo ser devolvido à Compradora os valores eventualmente por ela já pagos, sem que caiba 
qualquer outra verba, de qualquer natureza. 
 
6) Garantia. 
6.1. Os produtos objeto da Proposta estarão cobertos contra defeitos de fabricação por um período de 18 (dezoito) 
meses a contar da data de início da operação comercial de cada produto adquirido ou por um período de 24 (vinte 
e quatro) meses a contar da data de entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro. Os prazos de garantia ora 
especificados 
incluem quaisquer outros prazos de garantia assegurados pela legislação aplicável. 
6.2. A Hubbell do Brasil somente será responsável em reparar eventual dano na forma acima se a Compradora 
fizer uso dos produtos de forma adequada, conservando-os em perfeito estado de funcionamento e protegendo-os 
contra danos e deteriorações causados por falta de manutenção, uso indevido ou negligência, e ainda, se a 
Compradora não desmontar ou alterar a confecção original de fábrica dos produtos. 
6.3 Em caso de eventual defeito dos produtos durante a vigência dos prazos de garantia 
acima estabelecidos, a responsabilidade da Hubbell do Brasil por defeitos de mão de obra 
ou de material limitar-se-á à(ao), à escolha da Hubbell do Brasil: (i) conserto; (ii) 
substituição gratuita sem encargos, incluindo custos de transporte ou (iii) devolução do 
preço de compra à Compradora.  6.4. A garantia ora estabelecida não cobrirá: (i) componentes naturalmente gastos 
em funcionamento pelo uso a que se destina; (ii) defeitos decorrentes de acidentes não imputáveis à Hubbell do 
Brasil; (iii) negligência ou falhas de operação pela Compradora; e (iv) falhas decorrentes de instalação ou 
manutenção que não seja realizada pela Hubbell do Brasil ou conforme as especificações de fabricação dos 
produtos. 
 
7) Limitação de Responsabilidade. 
7.1. A responsabilidade total da Hubbell do Brasil por perdas e danos causados à Compradora será limitada aos 
danos diretos até o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da Proposta, sendo certo que a limitação 
de responsabilidade aqui 
prevista possui caráter essencial e que, na ausência desta disposição, os termos e condições aqui constantes 
seriam substancialmente diferentes. Fica excluída da responsabilidade da Hubbell do Brasil eventual obrigação de 
indenizar a Compradora por 
lucros cessantes. A Compradora reconhece e concorda que os preços cobrados pela Hubbell do Brasil na Proposta 
levaram em consideração os riscos da Hubbell do Brasil envolvidos nesta operação e a avaliação de viabilidade 
econômica feita pela Hubbell do 
Brasil para vender os produtos. 
 
8) Confidencialidade. 
8.1. A qualquer tempo, durante e após a vigência da Proposta, a Compradora tratará como confidenciais todas as 
informações, documentos e dados que tiver recebido da Hubbell do Brasil ou obtido em decorrência da Proposta, 
oralmente ou por escrito, referentes aos produtos, preços e políticas de vendas da “Hubbell do Brasil ", bem como 
aos negócios da Hubbell do Brasil de forma geral, incluindo, mas sem limitação, todos os registros, pesquisas, 
relatórios, know-how, especificações, software, desenhos e projetos, todos os quais são considerados informações 
confidenciais e propriedade exclusiva da Hubbell do Brasil ("Informações Confidenciais"). 8.2. A não observância 

99
24

Inserido ao protocolo 17.335.976-4 por: Luiz Guilherme do Nascimento Rodrigues em: 01/04/2021 11:42.



 

HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 R1 

Data: 01/03/2021 

 

   
   

 
 

 
 
3) Aprovação dos Projetos. 
3.1. Se dentre os produtos adquiridos pela Compradora estiverem inclusos aqueles que dependam da aprovação 
de seus projetos, deverá ser observado o seguinte procedimento: (i) A Compradora, ao enviar o seu pedido à 
Hubbell do Brasil, deverá encaminhar também os desenhos de estrutura dos produtos, a fim de que a Hubbell do 
Brasil proceda à elaboração dos projetos; (ii) Recebidos os desenhos referidos no item (i) acima, a Hubbell do 
Brasil terá 15 (quinze) dias para elaborar os projetos respectivos e envia-los à Compradora; (iii) Recebidos os 
projetos, a Compradora deverá aprovar os projetos ou apresentar, por escrito, as devidas ressalvas a fim de que 
os projetos sejam retificados. Nesta última hipótese, a Hubbell do Brasil terá mais 15 (quinze) dias para retificar os 
projetos, quando então os encaminhará, para aprovação da Compradora; (iv) Aprovados os projetos pela 
Compradora, os prazos de entrega referidos na Proposta se iniciarão. (v) Para aqueles projetos onde há solicitação 
de eventos de pagamentos antecipados, via fatura proforma, informamos que as mesmas deverão ser pagas 
conforme Proposta, caso o pagamento não ocorra na data solicitada na fatura proforma o projeto ficará paralisado, 
aguardando o pagamento, sendo que o prazo de entrega será contado a partir dos eventos 
realizados/regularizados. Exemplo: Forma de pagamento 40% com a colocação do pedido; 40% com aprovação 
de desenhos e 20% contra aviso de embarque. 3.1.1. Com o objetivo de oferecer seus produtos com a melhor 
qualidade do mercado, a Hubbell do Brasil poderá alterar o projeto originalmente apresentado à Compradora, sem 
que caiba à Compradora qualquer multa, indenização ou qualquer outra verba, de qualquer natureza. Nesta 
hipótese, a nova versão do projeto será apresentada à Compradora para sua aprovação, da mesma forma prevista 
na cláusula 3.1 acima, e os prazos de entrega serão contados a partir da aprovação da nova versão do projeto pela 
Contratada.  3.2. Caso os produtos a serem adquiridos pela Compradora não dependam de projeto, deverá ser 
observado o seguinte procedimento: (i) Recebido o pedido, a Hubbell do Brasil deverá encaminhar o aceite a 
Compradora.          
 
4) Prazo de Entrega. 
4.1. Quando os produtos dependerem de pagamento prévio pela Compradora, além da aprovação dos projetos, o 
prazo de entrega iniciar-se-á após a devida compensação do pagamento, de acordo com a negociação das partes. 
 

desta condição acarretará em infração contratual, sujeita a aplicação da multa prevista na cláusula 11.2, sem 
prejuízo das perdas e danos que causar à Hubbell do Brasil. A Compradora obriga-se, por si, seus empregados, 
prepostos e subcontratados, a não utilizar as Informações Confidenciais, salvo para o cumprimento de suas 
obrigações, e a manter o mais absoluto sigilo das Informações Confidenciais,  inclusive após o término da Proposta. 
As Informações Confidenciais disponibilizadas pela Hubbell do Brasil para o cumprimento da Proposta não poderão 
ser divulgadas a terceiros, salvo com a prévia e expressa autorização da Hubbell do Brasil por escrito. 
 
9) Propriedade Intelectual. 
9.1. A Compradora reconhece e concorda que não terá qualquer direito, titularidade ou interesse, incluindo, sem 
limitação, todo e qualquer direito autoral e direito patrimonial  e autor, sejam patenteáveis ou não, ou de outra forma 
protegidos pela legislação de  propriedade intelectual, sobre os produtos, linhas de produtos (inclusive produtos 
em desenvolvimento), serviços, planos, processos, procedimentos e nome comercial da Hubbell do Brasil, por elas 
desenvolvidos ou criados, ou resultantes, parcial ou integralmente, do uso do tempo, meios, materiais ou 
equipamentos da Hubbell do Brasil, 
durante e após a vigência da Proposta. 
 
10) Rescisão. 
10.1. A Hubbell do Brasil poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições, imediatamente de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sendo devida à Compradora tão somente a 
devolução simples do valor eventualmente pago, nas seguintes hipóteses: (i) Falência decretada, pedido de 
recuperação judicial ou dissolução da Compradora; (ii) Cessão ou transferência, parcial ou total, pela Compradora, 
da Proposta e/ou destes Termos e Condições, sem a prévia e 
expressa anuência da Hubbell do Brasil; (iii) Inadimplemento pela Compradora de quaisquer de suas obrigações 
acaso não sane a infração após decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação enviada pela Hubbell do 
Brasil com este propósito; (iv) Na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o artigo 393 do Código Civil, que perdure por mais de 15 
(quinze) dias. 10.2. A Hubbell do Brasil ainda poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições na hipótese 
prevista na cláusula 5.2 supra. 
 
 
11) Multa. 
11.1. O atraso no pagamento por culpa da Compradora de qualquer das faturas emitidas 
pela Hubbell do Brasil implicará na atualização monetária do valor devido, de acordo com a variação do IGP-
M/FGV, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor atualizado. 11.2. O descumprimento de qualquer outra 
disposição da Proposta e/ou destes Termos e Condições sujeitará a Compradora à multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total da Proposta, exceto com relação ao não pagamento das faturas, cuja penalidade já 
está especificada no item 11.1 supra. 
 
12) Tolerância. 
12.1. A tolerância ou omissão das partes no descumprimento das obrigações contratuais 
não constituirá novação, renúncia ou modificação ao pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito 
que o fato será de mera liberalidade, renunciando as partes a invocá-las em seu benefício. 
 
 
13) Cessão. 
13.1. A Compradora não poderá subcontratar, ceder ou transferir os direitos e obrigações 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da 
Hubbell do Brasil. 
 
 
14) Foro. 
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Tatuí/SP como o competente para dirimir as questões 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições. 
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4.2. Não dependendo de aprovação de projetos, a Hubbell do Brasil entregará os produtos adquiridos pela 
Compradora no prazo de entrega referido na Proposta, que iniciar-se-á somente após a devida compensação do 
pagamento, de acordo com a negociação das partes. 4.3. Muito embora a Hubbell do Brasil envide seus melhores 
esforços para entregar os produtos nos prazos previstos na Proposta, fica certo e ajustado que os mesmos 
constituem mera estimativa, não sujeitando-se a Hubbell do Brasil a qualquer penalidade em caso de efetivo atraso.  
4.4. Outrossim, a Hubbell do Brasil não poderá ser responsabilizada, tampouco penalizada, pelo atraso ou pela 
não entrega de determinado produto se resultantes de caso fortuito ou força maior. 4.5. São condições a serem 
aplicadas na hipótese de devolução dos produtos pela Compradora: (i) Os produtos não poderão ser devolvidos 
pela Compradora sem o prévio consentimento por escrito da Hubbell do Brasil; (ii) O pedido de devolução dos 
produtos deve ser feito por escrito, devendo a Compradora fornecer o número da respectiva nota fiscal; (iii) Para 
que os produtos possam ser devolvidos, os mesmos devem ser produtos convencionais/padrão da Hubbell do 
Brasil; (iv) A Hubbell do Brasil se reserva no direito de recusar a devolução dos produtos de edição especial ou 
feitos sob medida, independentemente da condição; (v) Todos os produtos deverão ser devolvidos em excelente 
estado e embalados em sua caixa original. Os produtos serão inspecionados após sua devolução e qualquer 
serviço e reparo necessários para restabelecê-los em condição de venda serão cobrados; (vi) A Hubbell do Brasil 
terá o direito de ser indenizada por quaisquer danos ocorridos aos produtos durante seu transporte para ser 
devolvido;(vii) As devoluções dos produtos que não tenham sido autorizadas serão recusadas pela Hubbell do 
Brasil. 4.6. Os riscos de perda dos produtos serão transferidos à Compradora quando do momento da entrega dos 
produtos pela Hubbell do Brasil à Compradora, salvo o disposto na cláusula 4.7 abaixo. 4.7. Poderá a Compradora 
solicitar o adiamento da entrega dos produtos, desde que o faça por escrito e que seja expressamente aprovado 
pela Hubbell do Brasil. Sendo aprovado o adiamento a que se refere esta cláusula, a Hubbell do Brasil apresentará 
à Compradora o custo pela armazenagem dos produtos até que os mesmos sejam efetivamente entregues no 
endereço de destino ou sejam retirados pela Compradora ou por terceiros, em nome da Compradora e por ela 
contratados. A Compradora terá o prazo de 5 (cinco) dias para aceitar o valor da armazenagem proposto pela 
Hubbell do Brasil. Após este prazo, não havendo aceite formal pela Compradora, a Hubbell do Brasil entregará os 
produtos no local de entrega especificado na Proposta, não tendo a Hubbell do Brasil mais qualquer 
responsabilidade sobre a guarda dos referidos produtos a partir de então. 
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4. Produtos Hubbell do Brasil: 

 

 
 

Consulte-nos  

(015) 3322-5800 
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Assunto: HUBBELL
De Amancio De Paula, Rafael <ramancio@hubbell.com>
Para: cotacao@usinamaua.com.br <cotacao@usinamaua.com.br>
Data 19/03/2021 15:46

2102064 CONSÓRCIO ENERGÉRTICO CRUZEIRO DO SUL R1.pdf (~425 KB)

Segue proposta comercial com desconto.

A�

Rafael Amancio de Paula
Gerente Nacional de Vendas

Hubbell do Brasil - HPS

e-mail: ramancio@hubbell.com

Phone: +55 (15) 3322-5804

Cel Phone: +55 (41) 9 9162-1472

Locamail :: HUBBELL https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_framed=1&_safe=0&_ui...

1 of 1 19/03/2021 15:48
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Assunto: RES: Consulta de Valores
De Luccas Bueno (Tcel) <luccas@tcelbrasil.com>
Para: <cotacao@usinamaua.com.br>

Cc:
SERGIO PEREIRA SILVA <sergio.pereira@tcelbrasil.com>,
'Feitosa' <feitosa@tcelbrasil.com>

Data 09/03/2021 07:47

TCEL-720-2021 - CRUZEIRO DO SUL- 02 CS-TR-38kV-1250A.pdf (~487 KB)

Bom dia Prezado,

Segue anexo nossa proposta.

Qualquer dúvida, por favor entre em contato.

Atenciosamente,

LUCCAS GUILHERME BUENO
Departamento Comercial
TCEL Tecnologia Elétrica do Brasil Ltda.
Rua Francisco Eugênio Gomes Pereira, 144
Pinhais – Paraná – CEP 83.326-150
Fone: (41) 3059-0870 ou (41) 3557-7041
luccas@tcelbrasil.com
www.tcelbrasil.com

De: cotacao@usinamaua.com.br <cotacao@usinamaua.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de março de 2021 09:36
Para: comercial@tcelbrasil.com
Assunto: Consulta de Valores

Bom dia,

Prezados,

O CECS convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o fornecimento de 2 unidades
de Chaves Seccionadora Tripolar sem lâmina terra, conforme especificação técnica em anexo para a
 Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá).

Atenciosamente,

--

Locamail :: RES: Consulta de Valores https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_framed=1&_safe=0&_ui...

1 of 2 19/03/2021 15:10
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Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
Fone: 55 41 3028-4300
cotacao@usinamaua.com.br
www.usinamaua.com.br

Locamail :: RES: Consulta de Valores https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_framed=1&_safe=0&_ui...

2 of 2 19/03/2021 15:10
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Assunto: RES: Consulta de Valores
De <ricardo@sigmachaves.com.br>
Para: <cotacao@usinamaua.com.br>
Cc: <decio@sigmachaves.com.br>
Data 11/03/2021 12:40

1501-R-2021 PROPOSTA COMERCIAL_Rev A CECS USINA MAUÁ 34,5 KV.pdf (~930 KB)

Prezados Senhores (as):

Conforme solicitado segue anexa nossa proposta.

Ficamos à disposição.
Atenciosamente

Ricardo Castro Rodrigues

Sigma Chaves e Equipamentos Elétricos Ltda

Tel.: (41) 3022-3677

+ 55 41 9 9867-3677 Mobile

Skype: ricardo.castro.rodrigues

ricardo@sigmachaves.com.br
Ricardocastro_manacapuru@yahoo.com.br

Visite nossa página na web: www.sigmachaves.com.br

De: cotacao@usinamaua.com.br <cotacao@usinamaua.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 10:21
Para: ricardo@sigmachaves.com.br
Assunto: Consulta de Valores

Prezado,

Bom Dia,

O CECS convida a empresa interessada a apresentar propostas para o fornecimento de 2 unidades de
Chaves Seccionadora Tripolar sem lâmina terra, conforme especificação técnica em anexo para a  Usina
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (Usina de Mauá).

Atenciosamente,

--

Locamail :: RES: Consulta de Valores https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_framed=1&_safe=0&_ui...
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A 
CONSORCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
 
 
A/C: Fabio  
 
 
Ref.: Secionadora Tripolar AV-341204-S 
 
Encaminhamos proposta referente ao fornecimento dos materiais e serviços conforme detalhamento a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
 

 
 
Bruno Campos   Rafael Amancio 

Analista Jr.   Gerente de Vendas 

(15) 3322 5885   (15) 3322-5804 / (41) 9 9162-1472 

bcampos@hubbell.com    ramancio@hubbell.com  
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1. Escopo do Fornecimento: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. PREÇO UNITÁRIO 
SUB-TOTAL (s/ 

IPI) 
NCM: 

IPI a 
incluir 

PRAZO DE 
ENTREGA 

1 

Chave Seccionadora Tripolar, Abertura Vertical, Tensão Nominal: 38 kV, Corrente 
Nominal 1250A, Corrente de curto circuito admissível:25 kA/1s, NBI:200 kV, Tipo 
de acionamento da lâmina principal: Manual,  
Modelo: AV 382001250A25KA M  

2  R$        19.000,00   R$     38.000,00  8535.30.17 5% 
90 dias após 

aprovação dos 
desenhos 

  
            

TOTAL (s/ 
IPI)  

R$ 38.000,00 
 

  
    

 

FORNECEDOR: 
 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 43.488.105/0005-78 
ENDEREÇO: ROD ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL, SN, KM 113, VILA SAO CRISTOVAO, TATUÍ/SP, CEP 18.279-125 
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2. Condições Específicas de Fornecimento: 

 

PAGAMENTO:  100% a 30 dias do faturamento. 

PRAZO DE ENTREGA:  Prazo informado acima a contar após a aprovação total dos desenhos  

VALIDADE DA PROPOSTA:  30 dias  

FRETE: CIF Telemaco Borba, sem descarga 

ICMS: 12% já incluso 

PIS/COFINS: 

FATURAMENTO MÍNIMO: 

9,25% já incluso 

R$ 2.000,00 

IPI: Alíquota informada acima não incluso  

ST/DA: Não incluso  

GARANTIA DO MATERIAL:  Material garantido contra defeito de fabricação por 24 meses após a data da entrega EX Works Tatuí-SP 

PREÇOS: Fixos por 3 meses, após este período deverá ser reajustado pelas fórmulas COGE aplicável a cada produto 

INSPEÇÃO: Não está incluso no fornecimento, para pedidos menores que R$30.000,00 

ENSAIOS DE TIPO: Não estão inclusos no fornecimento, caso necessário favor consultar pois podemos fornecer cópia de ensaios já realizados 

ENTREGA DESENHOS: Para Chaves Tripolares: Os desenhos para aprovação serão entregues em média de 30 dias após recebermos os desenhos de 

estrutura, no entanto este prazo poderá sofrer alterações de acordo com o número de instalações requeridas. Exemplo abaixo: 

Montagens Prazo para envio dos projetos no padrão HUBBELL* 

Até 2 montagens 30 dias 

Até 4 montagens 35 dias 

Até 6 montagens 40 dias 

Acima de 6 montagens 45 dias 
* adicionar 5 dias para envio em padrão específico. 

 

 

 

Para os demais itens: Os desenhos serão para aprovação serão entregues em até 10 dias da confirmação do pedido 
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3. Condições Gerais Fornecimento: 

 
Termos e Condições de Venda 
Estes Termos e Condições de Venda ("Termos e Condições") constituem anexo da proposta comercial de venda 
dos produtos da marca Hubbell do Brasil ("Proposta"), como se nela estivessem transcritos, tendo, de um lado, 
como vendedora, Hubbell do Brasil, Indústria, Comércio, Importação e Exportação De Equipamentos Elétricos 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.488.105/0005-78 ("Hubbell do Brasil"), e, de outro lado, como compradora, a 
empresa qualificada na Proposta ("Compradora"), que concorda com o inteiro teor destes Termos e Condições no 
ato do aceite da Proposta. 
 
1) Vigência 
1.1. A Proposta e estes Termos e Condições entrarão em vigor na data do aceite da Proposta pela Compradora, 
no prazo especificado no item "Validade" da Proposta, a contar do recebimento da Proposta pela Compradora; e 
findarão após a quitação de todos os valores devidos pela Compradora ou após a entrega dos produtos, o que 
ocorrer por último. 
 
2) Preço 
2.1. Pelos produtos descritos na Proposta, a Compradora se compromete a pagar o valor total, sob forma e no(s) 
vencimento(s) descritos na Proposta. 2.2. Não estarão inclusos no Preço, devendo ser repassados à Compradora: 
(i) o valor a ser cobrado a título de frete e descarga dos produtos no endereço de destino de entrega, a menos que 
tal condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e esteja 
expressamente prevista na Proposta; (ii) o custo pela armazenagem de produtos cuja confecção esteja pronta, 
porém a entrega não possa ser concluída por culpa da Compradora (exemplo: não pagamento da fatura, adiamento 
da entrega a pedido da Compradora e aceita pela Hubbell do Brasil), pelo período em que os produtos ficarem nas 
dependências da Hubbell do Brasil; (iii) o custo para inspeção, pela Compradora, dos produtos nas dependências 
da Hubbell do Brasil, cujo valor total da Proposta seja inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) os custos com 
transporte, alimentação e hospedagem dos inspetores, qualquer que seja o valor da Proposta, a menos que tal 
condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam 
expressamente previstos na Proposta; (v) os custos para a realização de homologação dos produtos (ensaios de 
tipo); (vi) os custos para o fornecimento de estrutura de suporte e vara de manobra do produto denominado 
Seccionadora de Subestação; e (vii) os custos para a realização de supervisão de montagem, exceto se tal 
condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam 
expressamente previstos na Proposta. 2.3. Todos os tributos devidos em decorrência direta ou indireta da presente 
venda serão de responsabilidade do contribuinte, conforme definido na legislação tributária aplicável. Se durante a 
vigência da Proposta forem criados novos tributos ou modificadas as atuais alíquotas, de modo a majorar ou 
diminuir os ônus das partes, o preço dos produtos será imediatamente ajustado de acordo com referidas alterações. 
2.3.1. Caso a Compradora, na qualidade de contribuinte, goze de isenção fiscal, esta deverá apresentar o 
documento comprobatório de isenção fiscal à Hubbell do Brasil no ato do aceite da Proposta. Caso não o faça ou 
o faça após o aceite, a Hubbell do Brasil entenderá que a Compradora não goza de qualquer isenção fiscal. 2.4. O 
valor mínimo de cada Proposta deve ser equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, até 15 (quinze) dias 

após a data de aceitação do pedido original, à Compradora será facultado adicionar novos itens à Proposta já 
aceita, mediante prévio acordo com a Hubbell do Brasil. 2.5. A Compradora poderá alegar, em até 5 (cinco) dias a 
contar do recebimento da fatura, eventual divergência no montante cobrado, sendo eventual divergência apurada 
pela Hubbell do Brasil. Neste caso, a Compradora deverá pagar o valor incontroverso da fatura. Caso as partes 
acordem que o valor originalmente cobrado estava correto, então a Compradora deverá providenciar o pagamento 
da diferença acrescida de juros e correção monetária previstos na cláusula 11.1, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
3) Aprovação dos Projetos. 
3.1. Se dentre os produtos adquiridos pela Compradora estiverem inclusos aqueles que dependam da aprovação 
de seus projetos, deverá ser observado o seguinte procedimento: (i) A Compradora, ao enviar o seu pedido à 
Hubbell do Brasil, deverá encaminhar também os desenhos de estrutura dos produtos, a fim de que a Hubbell do 
Brasil proceda à elaboração dos projetos; (ii) Recebidos os desenhos referidos no item (i) acima, a Hubbell do 
Brasil terá 15 (quinze) dias para elaborar os projetos respectivos e envia-los à Compradora; (iii) Recebidos os 
projetos, a Compradora deverá aprovar os projetos ou apresentar, por escrito, as devidas ressalvas a fim de que 

 
6) Garantia. 
6.1. Os produtos objeto da Proposta estarão cobertos contra defeitos de fabricação por um período de 18 (dezoito) 
meses a contar da data de início da operação comercial de cada produto adquirido ou por um período de 24 (vinte 
e quatro) meses a contar da data de entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro. Os prazos de garantia ora 
especificados 
incluem quaisquer outros prazos de garantia assegurados pela legislação aplicável. 
6.2. A Hubbell do Brasil somente será responsável em reparar eventual dano na forma acima se a Compradora 
fizer uso dos produtos de forma adequada, conservando-os em perfeito estado de funcionamento e protegendo-os 
contra danos e deteriorações causados por falta de manutenção, uso indevido ou negligência, e ainda, se a 
Compradora não desmontar ou alterar a confecção original de fábrica dos produtos. 
6.3 Em caso de eventual defeito dos produtos durante a vigência dos prazos de garantia 
acima estabelecidos, a responsabilidade da Hubbell do Brasil por defeitos de mão de obra 
ou de material limitar-se-á à(ao), à escolha da Hubbell do Brasil: (i) conserto; (ii) 
substituição gratuita sem encargos, incluindo custos de transporte ou (iii) devolução do 
preço de compra à Compradora.  6.4. A garantia ora estabelecida não cobrirá: (i) componentes naturalmente gastos 
em funcionamento pelo uso a que se destina; (ii) defeitos decorrentes de acidentes não imputáveis à Hubbell do 
Brasil; (iii) negligência ou falhas de operação pela Compradora; e (iv) falhas decorrentes de instalação ou 
manutenção que não seja realizada pela Hubbell do Brasil ou conforme as especificações de fabricação dos 
produtos. 
 
 
 
7) Limitação de Responsabilidade. 
7.1. A responsabilidade total da Hubbell do Brasil por perdas e danos causados à Compradora será limitada aos 
danos diretos até o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da Proposta, sendo certo que a limitação 
de responsabilidade aqui 
prevista possui caráter essencial e que, na ausência desta disposição, os termos e condições aqui constantes 
seriam substancialmente diferentes. Fica excluída da responsabilidade da Hubbell do Brasil eventual obrigação de 
indenizar a Compradora por 
lucros cessantes. A Compradora reconhece e concorda que os preços cobrados pela Hubbell do Brasil na Proposta 
levaram em consideração os riscos da Hubbell do Brasil envolvidos nesta operação e a avaliação de viabilidade 
econômica feita pela Hubbell do 
Brasil para vender os produtos. 
 
8) Confidencialidade. 
8.1. A qualquer tempo, durante e após a vigência da Proposta, a Compradora tratará como confidenciais todas as 
informações, documentos e dados que tiver recebido da Hubbell do Brasil ou obtido em decorrência da Proposta, 
oralmente ou por escrito, referentes aos produtos, preços e políticas de vendas da “Hubbell do Brasil ", bem como 
aos negócios da Hubbell do Brasil de forma geral, incluindo, mas sem limitação, todos os registros, pesquisas, 
relatórios, know-how, especificações, software, desenhos e projetos, todos os quais são considerados informações 
confidenciais e propriedade exclusiva da Hubbell do Brasil ("Informações Confidenciais"). 8.2. A não observância 
desta condição acarretará em infração contratual, sujeita a aplicação da multa prevista na cláusula 11.2, sem 
prejuízo das perdas e danos que causar à Hubbell do Brasil. A Compradora obriga-se, por si, seus empregados, 
prepostos e subcontratados, a não utilizar as Informações Confidenciais, salvo para o cumprimento de suas 
obrigações, e a manter o mais absoluto sigilo das Informações Confidenciais,  inclusive após o término da Proposta. 
As Informações Confidenciais disponibilizadas pela Hubbell do Brasil para o cumprimento da Proposta não poderão 
ser divulgadas a terceiros, salvo com a prévia e expressa autorização da Hubbell do Brasil por escrito. 
 
9) Propriedade Intelectual. 
9.1. A Compradora reconhece e concorda que não terá qualquer direito, titularidade ou interesse, incluindo, sem 
limitação, todo e qualquer direito autoral e direito patrimonial  e autor, sejam patenteáveis ou não, ou de outra forma 
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os projetos sejam retificados. Nesta última hipótese, a Hubbell do Brasil terá mais 15 (quinze) dias para retificar os 
projetos, quando então os encaminhará, para aprovação da Compradora; (iv) Aprovados os projetos pela 
Compradora, os prazos de entrega referidos na Proposta se iniciarão. (v) Para aqueles projetos onde há solicitação 
de eventos de pagamentos antecipados, via fatura proforma, informamos que as mesmas deverão ser pagas 
conforme Proposta, caso o pagamento não ocorra na data solicitada na fatura proforma o projeto ficará paralisado, 
aguardando o pagamento, sendo que o prazo de entrega será contado a partir dos eventos 
realizados/regularizados. Exemplo: Forma de pagamento 40% com a colocação do pedido; 40% com aprovação 
de desenhos e 20% contra aviso de embarque. 3.1.1. Com o objetivo de oferecer seus produtos com a melhor 
qualidade do mercado, a Hubbell do Brasil poderá alterar o projeto originalmente apresentado à Compradora, sem 
que caiba à Compradora qualquer multa, indenização ou qualquer outra verba, de qualquer natureza. Nesta 
hipótese, a nova versão do projeto será apresentada à Compradora para sua aprovação, da mesma forma prevista 
na cláusula 3.1 acima, e os prazos de entrega serão contados a partir da aprovação da nova versão do projeto pela 
Contratada.  3.2. Caso os produtos a serem adquiridos pela Compradora não dependam de projeto, deverá ser 
observado o seguinte procedimento: (i) Recebido o pedido, a Hubbell do Brasil deverá encaminhar o aceite a 
Compradora.          
 
4) Prazo de Entrega. 
4.1. Quando os produtos dependerem de pagamento prévio pela Compradora, além da aprovação dos projetos, o 
prazo de entrega iniciar-se-á após a devida compensação do pagamento, de acordo com a negociação das partes. 
4.2. Não dependendo de aprovação de projetos, a Hubbell do Brasil entregará os produtos adquiridos pela 
Compradora no prazo de entrega referido na Proposta, que iniciar-se-á somente após a devida compensação do 
pagamento, de acordo com a negociação das partes. 4.3. Muito embora a Hubbell do Brasil envide seus melhores 
esforços para entregar os produtos nos prazos previstos na Proposta, fica certo e ajustado que os mesmos 
constituem mera estimativa, não sujeitando-se a Hubbell do Brasil a qualquer penalidade em caso de efetivo atraso.  
4.4. Outrossim, a Hubbell do Brasil não poderá ser responsabilizada, tampouco penalizada, pelo atraso ou pela 
não entrega de determinado produto se resultantes de caso fortuito ou força maior. 4.5. São condições a serem 
aplicadas na hipótese de devolução dos produtos pela Compradora: (i) Os produtos não poderão ser devolvidos 
pela Compradora sem o prévio consentimento por escrito da Hubbell do Brasil; (ii) O pedido de devolução dos 
produtos deve ser feito por escrito, devendo a Compradora fornecer o número da respectiva nota fiscal; (iii) Para 
que os produtos possam ser devolvidos, os mesmos devem ser produtos convencionais/padrão da Hubbell do 
Brasil; (iv) A Hubbell do Brasil se reserva no direito de recusar a devolução dos produtos de edição especial ou 
feitos sob medida, independentemente da condição; (v) Todos os produtos deverão ser devolvidos em excelente 
estado e embalados em sua caixa original. Os produtos serão inspecionados após sua devolução e qualquer 
serviço e reparo necessários para restabelecê-los em condição de venda serão cobrados; (vi) A Hubbell do Brasil 
terá o direito de ser indenizada por quaisquer danos ocorridos aos produtos durante seu transporte para ser 
devolvido;(vii) As devoluções dos produtos que não tenham sido autorizadas serão recusadas pela Hubbell do 
Brasil. 4.6. Os riscos de perda dos produtos serão transferidos à Compradora quando do momento da entrega dos 
produtos pela Hubbell do Brasil à Compradora, salvo o disposto na cláusula 4.7 abaixo. 4.7. Poderá a Compradora 
solicitar o adiamento da entrega dos produtos, desde que o faça por escrito e que seja expressamente aprovado 
pela Hubbell do Brasil. Sendo aprovado o adiamento a que se refere esta cláusula, a Hubbell do Brasil apresentará 
à Compradora o custo pela armazenagem dos produtos até que os mesmos sejam efetivamente entregues no 
endereço de destino ou sejam retirados pela Compradora ou por terceiros, em nome da Compradora e por ela 
contratados. A Compradora terá o prazo de 5 (cinco) dias para aceitar o valor da armazenagem proposto pela 
Hubbell do Brasil. Após este prazo, não havendo aceite formal pela Compradora, a Hubbell do Brasil entregará os 
produtos no local de entrega especificado na Proposta, não tendo a Hubbell do Brasil mais qualquer 
responsabilidade sobre a guarda dos referidos produtos a partir de então. 
 
5) Cancelamento e Paralisação. 
5.1. Sem prejuízo da multa prevista no item 11.2 abaixo, na hipótese de a Compradora 
cancelar a compra após iniciado o processo de fabricação do(s) produto(s) por ela adquirido(s), a Compradora 
ficará sujeita ao pagamento de uma taxa de cancelamento sobre o valor do(s) produto(s), conforme especificada 
na Proposta. Se, no entanto, o processo de fabricação ainda não tiver se iniciado, a Hubbell do Brasil devolverá à 
Compradora o saldo porventura existente após a subtração da multa prevista no item 11.2 
sobre o valor até o momento pago pela Compradora. 5.2. A Hubbell do Brasil reserva-se no direito de paralisar a 
fabricação dos produtos em decorrência de fatos ou atos que estejam fora de seu controle, incluindo evento de 
caso fortuito e força maior. Sendo assim, no caso de a paralisação ocorrer provisoriamente, o prazo de entrega 
dos produtos prorrogar-se-á pelo mesmo número de dias da paralisação, sem que à Compradora seja devida 
qualquer multa, indenização ou outra verba, de qualquer natureza. Se, no entanto, a interrupção da produção for 
definitiva, de modo a impossibilitar a retomada da produção, considerar-se-á rescindida a Proposta e estes Termos 

protegidos pela legislação de  propriedade intelectual, sobre os produtos, linhas de produtos (inclusive produtos 
em desenvolvimento), serviços, planos, processos, procedimentos e nome comercial da Hubbell do Brasil, por elas 
desenvolvidos ou criados, ou resultantes, parcial ou integralmente, do uso do tempo, meios, materiais ou 
equipamentos da Hubbell do Brasil, 
durante e após a vigência da Proposta. 
 
10) Rescisão. 
10.1. A Hubbell do Brasil poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições, imediatamente de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sendo devida à Compradora tão somente a 
devolução simples do valor eventualmente pago, nas seguintes hipóteses: (i) Falência decretada, pedido de 
recuperação judicial ou dissolução da Compradora; (ii) Cessão ou transferência, parcial ou total, pela Compradora, 
da Proposta e/ou destes Termos e Condições, sem a prévia e 
expressa anuência da Hubbell do Brasil; (iii) Inadimplemento pela Compradora de quaisquer de suas obrigações 
acaso não sane a infração após decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação enviada pela Hubbell do 
Brasil com este propósito; (iv) Na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o artigo 393 do Código Civil, que perdure por mais de 15 
(quinze) dias. 10.2. A Hubbell do Brasil ainda poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições na hipótese 
prevista na cláusula 5.2 supra. 
 
11) Multa. 
11.1. O atraso no pagamento por culpa da Compradora de qualquer das faturas emitidas 
pela Hubbell do Brasil implicará na atualização monetária do valor devido, de acordo com a variação do IGP-
M/FGV, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor atualizado. 11.2. O descumprimento de qualquer outra 
disposição da Proposta e/ou destes Termos e Condições sujeitará a Compradora à multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total da Proposta, exceto com relação ao não pagamento das faturas, cuja penalidade já 
está especificada no item 11.1 supra. 
 
12) Tolerância. 
12.1. A tolerância ou omissão das partes no descumprimento das obrigações contratuais 
não constituirá novação, renúncia ou modificação ao pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito 
que o fato será de mera liberalidade, renunciando as partes a invocá-las em seu benefício. 
 
13) Cessão. 
13.1. A Compradora não poderá subcontratar, ceder ou transferir os direitos e obrigações 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da 
Hubbell do Brasil. 
 
14) Foro. 
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Tatuí/SP como o competente para dirimir as questões 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições. 
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e Condições, devendo ser devolvido à Compradora os valores eventualmente por ela já pagos, sem que caiba 
qualquer outra verba, de qualquer natureza. 

 

4. Produtos Hubbell do Brasil: 

 

 
 

Consulte-nos  

(015) 3322-5800 
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A CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
 
 
A/C:  
 
Ref.: Consulta de Preços n° 002/2021 
 
 
Encaminhamos proposta referente ao fornecimento dos materiais e serviços conforme detalhamento a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente 
 

 
 
 
 

Bruno Campos 
Depto. Comercial 
(15) 3322 5885 
bcampos@hubbell.com 

Rafael Amancio  
Depto. Comercial 
(41) 9 9162-1472 
ramancio@hubbell.com 
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1. Escopo do Fornecimento: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
SUB-TOTAL (s/ 

IPI) 
NCM: 

IPI a 
incluir 

PRAZO DE 
ENTREGA 

1 

Chave Seccionadora Tripolar, Abertura Vertical, Tensão Nominal: 38 kV, 
Corrente Nominal 1250A, Corrente de curto-circuito admissível: 25 kA/1s, 
NBI:200 kV, Tipo de acionamento da lâmina principal: Manual, S/ Lâmina Terra, 
Modelo: AV 382001250A25KA M  

2 
 R$        

25.173,87  
 R$     

50.347,74  
8535.30.17 5% 

90 dias após 
aprovação dos 

desenhos 

  
            

TOTAL (s/ 
IPI)  

 R$        
50.347,74    

  
    

 

 

 

Preço total com IPI: R$ 52.865,13 

Preço total com ICMS, PIS/CONFINS, IPI e Diferencia de alíquotas: R$ 56.733,27 
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2. Condições Específicas de Fornecimento: 

 

PAGAMENTO: 

PRAZOS GERAIS: 

DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL: 

 

40% com o pedido; 40% na aprovação dos desenhos; 20% faturado 28 dias com o cadastro aprovado. 

Os prazos mencionados acima somente são contados a partir da documentação comercial e técnica totalmente aprovada 

Aceitação do Pedido de Compra pela Hubbell /Contrato Assinado (quando aplicável) / Instrumento de Cessão Assinado (quando aplicável) / 

Aprovação de crédito / Aprovação total dos desenhos 

VALIDADE DA PROPOSTA:  30 dias  

FRETE: CIF-TELÊMACO BORBA – PR, sem descarga  

ICMS: 12% já incluso 

PIS/COFINS: 

FATURAMENTO MÍNIMO: 

9,25% já incluso 

R$ 2.000,00 

IPI: Alíquota informada acima não incluso  

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/DIFERENCIAI DE 

ALIQUOTA: 

 

Não incluso, valor a incluir de R$ 3.868,14 

GARANTIA DO MATERIAL:  Material garantido contra defeito de fabricação por 24 meses após a data da entrega EX Works Tatuí-SP 

PREÇOS: Fixos por 3 meses, após este período deverá ser reajustado pelas fórmulas COGE aplicável a cada produto 

INSPEÇÃO: Não está incluso no fornecimento, para pedidos menores que R$30.000,00 

ENSAIOS DE TIPO: Não estão inclusos no fornecimento, caso necessário favor consultar pois podemos fornecer cópia de ensaios já realizados 

ENTREGA DESENHOS: Para Chaves Tripolares: Os desenhos para aprovação serão entregues em média de 30 dias após recebermos os desenhos de estrutura, no 

entanto este prazo poderá sofrer alterações de acordo com o número de instalações requeridas. Exemplo abaixo: 

Montagens Prazo para envio dos projetos no padrão HUBBELL* 
Até 2 montagens 30 dias 
Até 4 montagens 35 dias 
Até 6 montagens 40 dias 

Acima de 6 montagens 45 dias 
* adicionar 5 dias para envio em padrão específico. 

 

 

 

Para os demais itens: Os desenhos serão para aprovação serão entregues em até 10 dias da confirmação do pedido 
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3. Condições Gerais de Fornecimento: 

 
 
Termos e Condições de Venda 
Estes Termos e Condições de Venda ("Termos e Condições") constituem anexo da proposta comercial de venda 
dos produtos da marca Hubbell do Brasil ("Proposta"), como se nela estivessem transcritos, tendo, de um lado, 
como vendedora, Hubbell do Brasil, Indústria, Comércio, Importação e Exportação De Equipamentos Elétricos 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.488.105/0005-78 ("Hubbell do Brasil"), e, de outro lado, como compradora, a 
empresa qualificada na Proposta ("Compradora"), que concorda com o inteiro teor destes Termos e Condições no 
ato do aceite da Proposta. 
 
1) Vigência 
1.1. A Proposta e estes Termos e Condições entrarão em vigor na data do aceite da Proposta pela Compradora, 
no prazo especificado no item "Validade" da Proposta, a contar do recebimento da Proposta pela Compradora; e 
findarão após a quitação de todos os valores devidos pela Compradora ou após a entrega dos produtos, o que 
ocorrer por último. 
 
2) Preço 
2.1. Pelos produtos descritos na Proposta, a Compradora se compromete a pagar o valor total, sob forma e no(s) 
vencimento(s) descritos na Proposta. 2.2. Não estarão inclusos no Preço, devendo ser repassados à Compradora: 
(i) o valor a ser cobrado a título de frete e descarga dos produtos no endereço de destino de entrega, a menos que 
tal condição tenha sido previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e esteja 
expressamente prevista na Proposta; (ii) o custo pela armazenagem de produtos cuja confecção esteja pronta, 
porém a entrega não possa ser concluída por culpa da Compradora (exemplo: não pagamento da fatura, adiamento 
da entrega a pedido da Compradora e aceita pela Hubbell do Brasil), pelo período em que os produtos ficarem nas 
dependências da Hubbell do Brasil; (iii) o custo para inspeção, pela Compradora, dos produtos nas dependências 
da Hubbell do Brasil, estarão sujeitos a tabela 001 Inspeção abaixo; (iv) os custos com transporte, alimentação e 
hospedagem dos inspetores, qualquer que seja o valor da Proposta, a menos que tal condição tenha sido 
previamente negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na 
Proposta; (v) os custos para a realização de homologação dos produtos (ensaios de tipo); (vi) os custos para o 
fornecimento de estrutura de suporte e vara de manobra do produto denominado Seccionadora de Subestação; e 
(vii) os custos para a realização de supervisão de montagem, exceto se tal condição tenha sido previamente 
negociada entre as partes quando do aceite da Proposta e estejam expressamente previstos na Proposta. 2.3. 
Todos os tributos devidos em decorrência direta ou indireta da presente venda serão de responsabilidade do 
contribuinte, conforme definido na legislação tributária aplicável. Se durante a vigência da Proposta forem criados 
novos tributos ou modificadas as atuais alíquotas, de modo a majorar ou diminuir os ônus das partes, o preço dos 
produtos será imediatamente ajustado de acordo com referidas alterações. 2.3.1. Caso a Compradora, na 
qualidade de contribuinte, goze de isenção fiscal, esta deverá apresentar o documento comprobatório de isenção 
fiscal à Hubbell do Brasil no ato do aceite da Proposta. Caso não o faça ou o faça após o aceite, a Hubbell do Brasil 
entenderá que a Compradora não goza de qualquer isenção fiscal. 2.4. O valor mínimo de cada Proposta deve ser 
equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, até 15 (quinze) dias após a data de aceitação do pedido 
original, à Compradora será facultado adicionar novos itens à Proposta já aceita, mediante prévio acordo com a 
Hubbell do Brasil. 2.5. A Compradora poderá alegar, em até 5 (cinco) dias a contar do recebimento da fatura, 
eventual divergência no montante cobrado, sendo eventual divergência apurada pela Hubbell do Brasil. Neste caso, 
a Compradora deverá pagar o valor incontroverso da fatura. Caso as partes acordem que o valor originalmente 
cobrado estava correto, então a Compradora deverá providenciar o pagamento da diferença acrescida de juros e 
correção monetária previstos na cláusula 11.1, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5) Cancelamento e Paralisação. 
5.1. Sem prejuízo da multa prevista no item 11.2 abaixo, na hipótese de a Compradora 
cancelar a compra após iniciado o processo de fabricação do(s) produto(s) por ela adquirido(s), a Compradora 
ficará sujeita ao pagamento de uma taxa de cancelamento sobre o valor do(s) produto(s), conforme especificada 
na Proposta. Se, no entanto, o processo de fabricação ainda não tiver se iniciado, a Hubbell do Brasil devolverá à 
Compradora o saldo porventura existente após a subtração da multa prevista no item 11.2 
sobre o valor até o momento pago pela Compradora. 5.2. A Hubbell do Brasil reserva-se no direito de paralisar a 
fabricação dos produtos em decorrência de fatos ou atos que estejam fora de seu controle, incluindo evento de 
caso fortuito e força maior. Sendo assim, no caso de a paralisação ocorrer provisoriamente, o prazo de entrega 
dos produtos prorrogar-se-á pelo mesmo número de dias da paralisação, sem que à Compradora seja devida 
qualquer multa, indenização ou outra verba, de qualquer natureza. Se, no entanto, a interrupção da produção for 
definitiva, de modo a impossibilitar a retomada da produção, considerar-se-á rescindida a Proposta e estes Termos 
e Condições, devendo ser devolvido à Compradora os valores eventualmente por ela já pagos, sem que caiba 
qualquer outra verba, de qualquer natureza. 
 
6) Garantia. 
6.1. Os produtos objeto da Proposta estarão cobertos contra defeitos de fabricação por um período de 18 (dezoito) 
meses a contar da data de início da operação comercial de cada produto adquirido ou por um período de 24 (vinte 
e quatro) meses a contar da data de entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro. Os prazos de garantia ora 
especificados 
incluem quaisquer outros prazos de garantia assegurados pela legislação aplicável. 
6.2. A Hubbell do Brasil somente será responsável em reparar eventual dano na forma acima se a Compradora 
fizer uso dos produtos de forma adequada, conservando-os em perfeito estado de funcionamento e protegendo-os 
contra danos e deteriorações causados por falta de manutenção, uso indevido ou negligência, e ainda, se a 
Compradora não desmontar ou alterar a confecção original de fábrica dos produtos. 
6.3 Em caso de eventual defeito dos produtos durante a vigência dos prazos de garantia 
acima estabelecidos, a responsabilidade da Hubbell do Brasil por defeitos de mão de obra 
ou de material limitar-se-á à(ao), à escolha da Hubbell do Brasil: (i) conserto; (ii) 
substituição gratuita sem encargos, incluindo custos de transporte ou (iii) devolução do 
preço de compra à Compradora.  6.4. A garantia ora estabelecida não cobrirá: (i) componentes naturalmente gastos 
em funcionamento pelo uso a que se destina; (ii) defeitos decorrentes de acidentes não imputáveis à Hubbell do 
Brasil; (iii) negligência ou falhas de operação pela Compradora; e (iv) falhas decorrentes de instalação ou 
manutenção que não seja realizada pela Hubbell do Brasil ou conforme as especificações de fabricação dos 
produtos. 
 
7) Limitação de Responsabilidade. 
7.1. A responsabilidade total da Hubbell do Brasil por perdas e danos causados à Compradora será limitada aos 
danos diretos até o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da Proposta, sendo certo que a limitação 
de responsabilidade aqui 
prevista possui caráter essencial e que, na ausência desta disposição, os termos e condições aqui constantes 
seriam substancialmente diferentes. Fica excluída da responsabilidade da Hubbell do Brasil eventual obrigação de 
indenizar a Compradora por 
lucros cessantes. A Compradora reconhece e concorda que os preços cobrados pela Hubbell do Brasil na Proposta 
levaram em consideração os riscos da Hubbell do Brasil envolvidos nesta operação e a avaliação de viabilidade 
econômica feita pela Hubbell do 
Brasil para vender os produtos. 
 
8) Confidencialidade. 
8.1. A qualquer tempo, durante e após a vigência da Proposta, a Compradora tratará como confidenciais todas as 
informações, documentos e dados que tiver recebido da Hubbell do Brasil ou obtido em decorrência da Proposta, 
oralmente ou por escrito, referentes aos produtos, preços e políticas de vendas da “Hubbell do Brasil ", bem como 
aos negócios da Hubbell do Brasil de forma geral, incluindo, mas sem limitação, todos os registros, pesquisas, 
relatórios, know-how, especificações, software, desenhos e projetos, todos os quais são considerados informações 
confidenciais e propriedade exclusiva da Hubbell do Brasil ("Informações Confidenciais"). 8.2. A não observância 
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3) Aprovação dos Projetos. 
3.1. Se dentre os produtos adquiridos pela Compradora estiverem inclusos aqueles que dependam da aprovação 
de seus projetos, deverá ser observado o seguinte procedimento: (i) A Compradora, ao enviar o seu pedido à 
Hubbell do Brasil, deverá encaminhar também os desenhos de estrutura dos produtos, a fim de que a Hubbell do 
Brasil proceda à elaboração dos projetos; (ii) Recebidos os desenhos referidos no item (i) acima, a Hubbell do 
Brasil terá 15 (quinze) dias para elaborar os projetos respectivos e envia-los à Compradora; (iii) Recebidos os 
projetos, a Compradora deverá aprovar os projetos ou apresentar, por escrito, as devidas ressalvas a fim de que 
os projetos sejam retificados. Nesta última hipótese, a Hubbell do Brasil terá mais 15 (quinze) dias para retificar os 
projetos, quando então os encaminhará, para aprovação da Compradora; (iv) Aprovados os projetos pela 
Compradora, os prazos de entrega referidos na Proposta se iniciarão. (v) Para aqueles projetos onde há solicitação 
de eventos de pagamentos antecipados, via fatura proforma, informamos que as mesmas deverão ser pagas 
conforme Proposta, caso o pagamento não ocorra na data solicitada na fatura proforma o projeto ficará paralisado, 
aguardando o pagamento, sendo que o prazo de entrega será contado a partir dos eventos 
realizados/regularizados. Exemplo: Forma de pagamento 40% com a colocação do pedido; 40% com aprovação 
de desenhos e 20% contra aviso de embarque. 3.1.1. Com o objetivo de oferecer seus produtos com a melhor 
qualidade do mercado, a Hubbell do Brasil poderá alterar o projeto originalmente apresentado à Compradora, sem 
que caiba à Compradora qualquer multa, indenização ou qualquer outra verba, de qualquer natureza. Nesta 
hipótese, a nova versão do projeto será apresentada à Compradora para sua aprovação, da mesma forma prevista 
na cláusula 3.1 acima, e os prazos de entrega serão contados a partir da aprovação da nova versão do projeto pela 
Contratada.  3.2. Caso os produtos a serem adquiridos pela Compradora não dependam de projeto, deverá ser 
observado o seguinte procedimento: (i) Recebido o pedido, a Hubbell do Brasil deverá encaminhar o aceite a 
Compradora.          
 
4) Prazo de Entrega. 
4.1. Quando os produtos dependerem de pagamento prévio pela Compradora, além da aprovação dos projetos, o 
prazo de entrega iniciar-se-á após a devida compensação do pagamento, de acordo com a negociação das partes. 
 

desta condição acarretará em infração contratual, sujeita a aplicação da multa prevista na cláusula 11.2, sem 
prejuízo das perdas e danos que causar à Hubbell do Brasil. A Compradora obriga-se, por si, seus empregados, 
prepostos e subcontratados, a não utilizar as Informações Confidenciais, salvo para o cumprimento de suas 
obrigações, e a manter o mais absoluto sigilo das Informações Confidenciais,  inclusive após o término da Proposta. 
As Informações Confidenciais disponibilizadas pela Hubbell do Brasil para o cumprimento da Proposta não poderão 
ser divulgadas a terceiros, salvo com a prévia e expressa autorização da Hubbell do Brasil por escrito. 
 
9) Propriedade Intelectual. 
9.1. A Compradora reconhece e concorda que não terá qualquer direito, titularidade ou interesse, incluindo, sem 
limitação, todo e qualquer direito autoral e direito patrimonial  e autor, sejam patenteáveis ou não, ou de outra forma 
protegidos pela legislação de  propriedade intelectual, sobre os produtos, linhas de produtos (inclusive produtos 
em desenvolvimento), serviços, planos, processos, procedimentos e nome comercial da Hubbell do Brasil, por elas 
desenvolvidos ou criados, ou resultantes, parcial ou integralmente, do uso do tempo, meios, materiais ou 
equipamentos da Hubbell do Brasil, 
durante e após a vigência da Proposta. 
 
10) Rescisão. 
10.1. A Hubbell do Brasil poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições, imediatamente de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sendo devida à Compradora tão somente a 
devolução simples do valor eventualmente pago, nas seguintes hipóteses: (i) Falência decretada, pedido de 
recuperação judicial ou dissolução da Compradora; (ii) Cessão ou transferência, parcial ou total, pela Compradora, 
da Proposta e/ou destes Termos e Condições, sem a prévia e 
expressa anuência da Hubbell do Brasil; (iii) Inadimplemento pela Compradora de quaisquer de suas obrigações 
acaso não sane a infração após decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação enviada pela Hubbell do 
Brasil com este propósito; (iv) Na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o artigo 393 do Código Civil, que perdure por mais de 15 
(quinze) dias. 10.2. A Hubbell do Brasil ainda poderá rescindir a Proposta e estes Termos e Condições na hipótese 
prevista na cláusula 5.2 supra. 
 
 
11) Multa. 
11.1. O atraso no pagamento por culpa da Compradora de qualquer das faturas emitidas 
pela Hubbell do Brasil implicará na atualização monetária do valor devido, de acordo com a variação do IGP-
M/FGV, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e 
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor atualizado. 11.2. O descumprimento de qualquer outra 
disposição da Proposta e/ou destes Termos e Condições sujeitará a Compradora à multa equivalente a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total da Proposta, exceto com relação ao não pagamento das faturas, cuja penalidade já 
está especificada no item 11.1 supra. 
 
12) Tolerância. 
12.1. A tolerância ou omissão das partes no descumprimento das obrigações contratuais 
não constituirá novação, renúncia ou modificação ao pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito 
que o fato será de mera liberalidade, renunciando as partes a invocá-las em seu benefício. 
 
 
13) Cessão. 
13.1. A Compradora não poderá subcontratar, ceder ou transferir os direitos e obrigações 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da 
Hubbell do Brasil. 
 
 
14) Foro. 
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Tatuí/SP como o competente para dirimir as questões 
decorrentes da Proposta e destes Termos e Condições. 
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4.2. Não dependendo de aprovação de projetos, a Hubbell do Brasil entregará os produtos adquiridos pela 
Compradora no prazo de entrega referido na Proposta, que iniciar-se-á somente após a devida compensação do 
pagamento, de acordo com a negociação das partes. 4.3. Muito embora a Hubbell do Brasil envide seus melhores 
esforços para entregar os produtos nos prazos previstos na Proposta, fica certo e ajustado que os mesmos 
constituem mera estimativa, não sujeitando-se a Hubbell do Brasil a qualquer penalidade em caso de efetivo atraso.  
4.4. Outrossim, a Hubbell do Brasil não poderá ser responsabilizada, tampouco penalizada, pelo atraso ou pela 
não entrega de determinado produto se resultantes de caso fortuito ou força maior. 4.5. São condições a serem 
aplicadas na hipótese de devolução dos produtos pela Compradora: (i) Os produtos não poderão ser devolvidos 
pela Compradora sem o prévio consentimento por escrito da Hubbell do Brasil; (ii) O pedido de devolução dos 
produtos deve ser feito por escrito, devendo a Compradora fornecer o número da respectiva nota fiscal; (iii) Para 
que os produtos possam ser devolvidos, os mesmos devem ser produtos convencionais/padrão da Hubbell do 
Brasil; (iv) A Hubbell do Brasil se reserva no direito de recusar a devolução dos produtos de edição especial ou 
feitos sob medida, independentemente da condição; (v) Todos os produtos deverão ser devolvidos em excelente 
estado e embalados em sua caixa original. Os produtos serão inspecionados após sua devolução e qualquer 
serviço e reparo necessários para restabelecê-los em condição de venda serão cobrados; (vi) A Hubbell do Brasil 
terá o direito de ser indenizada por quaisquer danos ocorridos aos produtos durante seu transporte para ser 
devolvido;(vii) As devoluções dos produtos que não tenham sido autorizadas serão recusadas pela Hubbell do 
Brasil. 4.6. Os riscos de perda dos produtos serão transferidos à Compradora quando do momento da entrega dos 
produtos pela Hubbell do Brasil à Compradora, salvo o disposto na cláusula 4.7 abaixo. 4.7. Poderá a Compradora 
solicitar o adiamento da entrega dos produtos, desde que o faça por escrito e que seja expressamente aprovado 
pela Hubbell do Brasil. Sendo aprovado o adiamento a que se refere esta cláusula, a Hubbell do Brasil apresentará 
à Compradora o custo pela armazenagem dos produtos até que os mesmos sejam efetivamente entregues no 
endereço de destino ou sejam retirados pela Compradora ou por terceiros, em nome da Compradora e por ela 
contratados. A Compradora terá o prazo de 5 (cinco) dias para aceitar o valor da armazenagem proposto pela 
Hubbell do Brasil. Após este prazo, não havendo aceite formal pela Compradora, a Hubbell do Brasil entregará os 
produtos no local de entrega especificado na Proposta, não tendo a Hubbell do Brasil mais qualquer 
responsabilidade sobre a guarda dos referidos produtos a partir de então. 
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HUBBELL DO BRASIL 
Rod. Antonio Romano Schincariol, km 113  
Tatuí – SP, Brasil  
www.delmar.com.br  

 
PROPOSTA N⁰ 2102064 

Data: 22/02/2021 

 

   
   

4. Produtos Hubbell do Brasil: 

 

 
 

Consulte-nos  

(015) 3322-5800 
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SEPESI                                           Proposta Comercial No. TCEL-720/2021 

_______________________________________________________ 
SEPESI EQUIPAMENTOS & SOLUÇÕES     /    TCEL TECNOLOGIA ELÉTRICA DO BRASIL LTDA. 

 
Curitiba-PR, 30 de março de 2021 

 
A 
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
Rua Comendador Araújo,143 - Centro 
Curitiba – PR  
 
A/C.: LUIZ CARLOS BUBINIAK 

(41) 3028-4300  
cotação@usinamaua.com.br 

 

REF.: CONSULTA DE PREÇOS N° 002/2021 

 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção a sua prezada consulta, temos a satisfação de enviar-lhe nossa proposta para 
fornecimento de chaves seccionadoras, a saber: 
 
1 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 
 Chave Seccionadora Tripolar, operação sem carga, uso externo, abertura vertical, 
montagem vertical, mecanismo de operação manual, Classe de Tensão 38kV, Corrente 
Nominal 1250A, Frequência 60Hz, NBI 200kV, Icc 31,5kA, com Kirk, contatos auxiliares 
4NA+4NF, com isoladores em resina cicloalifática (epoxi), Tipo CS-TR-AV-38-1250-200-
31,5, Fabricação: TCEL (NCM: 8535.30.17) 

Quantidade: ...................................................................................................... 02 unidades  

Preço Unitário CIF: ......................................................................................... R$  17.300,00 
Preço Total CIF: .............................................................................................. R$  34.600,00 

 
2 CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
2.1. PREÇOS: Preços em R$, fixos e irreajustáveis conforme legislação em vigor.  

2.2. DATA BASE: Março/2021 

2.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100% a 28DDL 

2.4. IMPOSTOS INCIDENTES: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL 

2.5. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias após aprovação dos desenhos. 

2.6. FRETE E SEGURO: CIF (Usina de Mauá) Telêmaco Borba-PR. 

2.7. EMBALAGEM: Própria para transporte rodoviário, inclusa nos preços. 

2.8. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias, contados a partir da emissão da mesma. 
 

 
Sendo o que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para eventuais 
esclarecimentos, subscrevemo-nos.  

 
Atenciosamente, 
 
 
SÉRGIO PEREIRA SILVA 
Sepesi Equipamentos & Soluções (Sérgio Pereira Silva – ME | CNPJ 01.102.325/0001-48) 
(41) 999 799 581 
sepesi@uol.com.br 
www.sepesi.com.br 
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                 Proposta Comercial No. TCEL-717/2021 

_______________________________________________________ 
TCEL – TECNOLOGIA ELÉTRICA DO BRASIL LTDA 

Rua Francisco Eugenio Gomes Pereira, 144 – Pinhais – PR - Fone: 41 3059.0870  
www.tcelbrasil.com 

 
Pinhais-PR, 09 de março de 2021 

 
A 
CONSÓRCIO ENÉRGITICO CRUZEIRO DO SUL 
Rua Comendador Araújo,143 - Centro 
Curitiba – PR  
 
A/C.: LUIZ CARLOS BUBINIAK 

(41) 3028-4300  
cotação@usinamaua.com.br 

 
 
REF.: CONSULTA DE PREÇOS N° 002/2021 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção a sua prezada consulta, temos a satisfação de enviar-lhe nossa 
proposta para fornecimento de chaves seccionadoras, a saber: 
 
 
1 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 
 Chave Seccionadora Tripolar, operação sem carga, uso externo, 

abertura vertical, montagem vertical, mecanismo de operação manual, 

Classe de Tensão 38kV, Corrente Nominal 1250A, Frequência 60Hz, 

NBI 200kV, Icc 31,5kA, com Kirk, contatos auxiliares 4NA+4NF, com 

isoladores em resina cicloalifática (epoxi), Tipo CS-TR-AV-38-1250-

200-31,5, Fabricação: TCEL (NCM: 8535.30.17) 

Quantidade: ..................................................................... 02 unidades  

 

Preço Unitário CIF: ........................................................ R$  17.300,00 

Preço Total CIF: ............................................................. R$  34.600,00 
 
 

Preço Unitário FOT: ....................................................... R$  16.450,00 

Preço Total FOT: ........................................................... R$  32.900,00 
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                 Proposta Comercial No. TCEL-717/2021 

_______________________________________________________ 
TCEL – TECNOLOGIA ELÉTRICA DO BRASIL LTDA 

Rua Francisco Eugenio Gomes Pereira, 144 – Pinhais – PR - Fone: 41 3059.0870  
www.tcelbrasil.com 

 
2 CONDIÇÕES COMERCIAIS 

2.1. PREÇOS 

Os preços são fornecidos em R$, fixos e irreajustáveis conforme 
legislação em vigor.  

2.2. DATA BASE 

Março/2021 

2.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- 100% a 28DDL.  

2.4. IMPOSTOS INCIDENTES 

Nestes preços encontram-se inclusos (com exceção do IPI): 
 
 ICMS: 18,00% 
 PIS: 0,65% 
 COFINS: 3,00% 
 IPI: 5,00% (A incluir) 

2.5. PRAZO DE ENTREGA 

45 dias após aprovação dos desenhos. 

2.6. FRETE E SEGURO 

CIF (Usina de Mauá) Telêmaco Borba – PR. 

2.7. EMBALAGEM 

Padrão TCEL, própria para transporte rodoviário, inclusa nos preços. 

2.8. VALIDADE DA PROPOSTA 

30 dias, contados a partir da emissão da mesma. 

 
Sendo o que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para 
eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos.  

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
LUCCAS GUILHERME BUENO   SÉRGIO PEREIRA SILVA 
Analista Comercial    Gerente Comercial/Contratos 
(41) 3059-0870     (41) 3059-0870 
(41) 9 9891-0298     (41) 9 9891-0321 
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