
Contrato de compra e venda colete balístico e jaqueta balística 
 

 

Os valores, modelos, quantidades, cores, prazo de entrega e outras observações 

estão descritas no PEDIDO DE COMPRA. 

 

CLIENTE CIENTE DA NÃO DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE, PRODUÇÃO SOB PEDIDO 

E AUTORIZAÇÕES. 

 

 

2. Do Prazo de Entrega: O produto será enviado para o cliente em até dois dias úteis 

após apresentação do registro do colete emitido pela Secretaria de Segurança Pública 

ou equivalente, conforme o Estado de domicílio do comprador, mediante o 

cumprimento das obrigações assumidas e descritas no R-105. O prazo médio para a 

produção do colete e/ou jaqueta balística poderá variar de 30 a 40 dias – prazo esse 

igual para a emissão da Nota Fiscal do produto.   

 

2.1 Do prazo para Registro de Coletes: a Comercial Nativa disponibiliza aos clientes 

de São Paulo o serviço de Registro de Coletes junto á Policia Civil. Neste caso não 

existe prazos a serem fixados, ficando o cliente ciente que a Comercial Nativa não se 

responsabiliza pelo despacho da Policia Civil, tão pouco pelo prazo de processo para 

emissão dos registros. É responsabilidade do cliente verificar junto à Secretária de 

Segurança Pública de seu estado os procedimentos para aquisição de coletes 

balísticos.  

 

2.2 A Comercial Nativa Negócios comercializa produtos controlados de acordo com 

as leis e normas vigentes, as quais podem ser alteradas sem prévio aviso, após a 

celebração desse contrato, porém ainda, durante o processo de aquisição, podendo 

assim ser aplicado ao processo em questão.  

 

2.3 A Comercial Nativa Negócios irá iniciar o processo de compra junto aos seus 

fornecedores, quando lhe for apresentado autorização de compra dos órgãos 

competentes de acordo com as regras regionais desses órgãos.  

 

3. Das Condições para retirada/envio: será liberada a retirada/envio dos coletes pelo 

comprador (com apresentação de documento de identificação) e mediante 

apresentação do registro/certidão emitido pela Secretária de Segurança Pública.  

 

4. Das Condições da venda: 

O fornecimento do(s) colete(s) pelo VENDEDOR fica condicionado ao atendimento 

integral das seguintes condições por parte do COMPRADOR: 

Apresentação de autorização para aquisição de colete(s) pelo órgão competente, 

conforme Decreto nº. 3.665, de 20/11/2000 e Portaria nº. 018 – D. Log, de 19 de 

dezembro de 2006, art. 27 - REQUERIMENTOS E DECLARAÇÕES CONF. PORTARIA 

003/2001 DA POLÍCIA CIVIL/SP (Pessoa Física) 

 

5. Da Forma de pagamento: 

Condição de Pagamento: Serão disponibilizadas formas de pagamento diversas e o 

pedido somente será aceito após a confirmação do pagamento e recebimento desse 

contrato assinado.  

 

 

6. Da Desistência: A desistência por parte do comprador poderá ser efetivada em até 

07(SETE) dias da compra e antes do envio desse contrato assinado, com 

comunicação por escrito. Neste caso haverá devolução de 100% do valor pago em 

até 10 (dez) dias úteis. VER ITEM 6.2 ESPECÍFICO PARA PAGAMENTO VIA SITE / 

PAGSEGURO. 

Cliente
Caixa de texto
CONTRATO MODELO APENAS PARA CONFERÊNCIA. SOLICITE O SEU CONTRATO AO VENDEDOR APÓS A FINALIZAÇÃO DA COMPRA.vendas@comercialnativa.com.br



6.1 No caso de clientes que devido às regras de seu estado necessite de uma 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (AUTORIZAÇÃO ANTERIOR A FABRICAÇÃO DO COLETE) 

e essa for negada pelos órgãos controladores, antes da emissão da nota fiscal, o 

valor pago será devolvido em até 10 (dez) dias úteis com desconto de 10% do valor 

total pago referente às taxas administrativas. VER ITEM 6.2 ESPECÍFICO PARA 

PAGAMENTO VIA SITE / PAGSEGURO. 

 

6.2 Os pagamentos realizados via SITE através do PAGSEGURO possui regras 

diferenciadas. A desistência da compra deverá ser realizada em até 10 dias corridos, 

após esse prazo o valor pago poderá ser devolvido com o desconto de 20% referente 

ás taxas administrativas do PAGSEGURO. Caso o colete já tenha entrado em 

produção as deduções serão conforme o item 7.1.  

 

6.3 Após o envio do contrato assinado o pedido será enviado para a fábrica e o 

cancelamento do mesmo não será possível, pois não haverá possibilidade de 

reembolso do valor pago, por se tratar de um produto com prazo de validade e 

fabricação sob medida. Além da questão da personalização os coletes serão 

registrados no nome do comprador, não podendo, posteriormente, ser repassado 

para outros. 

 

7. Do Indeferimento do Registro pela Autoridade Competente: A aprovação para 

aquisição do bem depende exclusivamente do órgão competente para emissão do 

registro, portanto, a expedição do registro pelo DPC / SSP pode ser indeferida, sendo 

risco que razoavelmente se espera deste contrato, de acordo com inciso II, do art. 

14 da lei 8078/90. 

 

7.1 Neste caso, o comprador fica ciente que será deduzido o valor de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor integral da compra, referente às despesas administrativas e 

fiscais, uma vez que a nota fiscal do produto já estará emitida. 

A vendedora compromete-se a reembolsar o valor restante, em até 30 (Trinta dias 

úteis), após a apresentação do Ofício que indeferiu a autorização de compra. 

 

7.2 Se o indeferimento do registro for causado por erro ou má fé do comprador na 

informação de seus dados pessoais, e ou, na decisão de iniciar o processo de compra 

sem atender aos pré-requisitos definidos pelos órgãos reguladores, a compradora 

guarda-se o direito de não devolução do valor pago.  

 

8. Da garantia e assistência técnica: serão prestadas exclusivamente pelas 

assistências técnicas cadastradas pelo fabricante nos prazos e formas estipulados 

pelo próprio fabricante de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 

discriminando os objetos garantidos 

 

- Capas: As capas possuem garantia contra defeitos em tecidos, costuras e velcros 

desde que sejam explícitos no período máximo de 60 dias, e que não seja 

comprovado mau uso em referência aos cuidados descritos na etiqueta individual de 

cada produto. 

 

10. Da guarda do COLETE após expedição do registro: No caso de retirada pelo 

comprador, o mesmo tem até 30(trinta) dias para retirada do bem no 

estabelecimento. Decorrido este prazo será cobrado pela vendedora uma taxa de R$ 

100,00(cem) reais por mês, referente a custos de armazenamento. 

 

11. Bitributação: A bitributação viola o artigo 155, parágrafo 2º, da Constituição 

Federal, ainda não é vigente, mas o tributo poderá ser equivalente a 10% do valor 

do produto para os seguintes Estados: 

Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Sergipe 

Cliente
Caixa de texto
CONTRATO MODELO APENAS PARA CONFERÊNCIA. SOLICITE O SEU CONTRATO AO VENDEDOR APÓS A FINALIZAÇÃO DA COMPRA.vendas@comercialnativa.com.br



e o Distrito Federal. Contudo alguns estados estão implantando regras para que haja 

a tributação, através do PROTOCOLO ICMS 21, 

DE 1º DE ABRIL DE 2011. (que é inconstitucional, mas temos o dever de informar 

nossos clientes desta possível bitributação). 

 

 

 

12. Do foro: as partes elegem o foro do município de Guarulhos - SP para dirimirem 

eventuais dúvidas. 

As partes assinam o presente instrumento de 03 páginas (três) em 02 (duas) vias de 

igual teor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos,            de                                              de          . 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Dados do Comprador 

Nome:                                                          

RG:                                                        

CPF:                                                                              

Endereço:                                                                

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Comercial Nativa Negócios e Representações LTDA 

CNPJ: 14.310.278/0001-70 

 

RESUMO DO PEDIDO 
CONFIRA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESCOLHIDO COM ATENÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA COM AS 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO QUE COMPROU INFORME AO VENDEDOR E NÃO ASSINE O CONTRATO. 
 

Descrição do Produto 
COLETE BALÍSTICO 
PROTEÇÃO:  
MARCA:  
MODELO:  
TAMANHO:  
*ASSESSORIA NO PROCESSO DE REGISTRO DO COLETE JUNTO AO DPC-SÃO PAULO. 
Assino abaixo comprovando ciência da escolha do produto descrito acima.  

Cliente
Caixa de texto
CONTRATO MODELO APENAS PARA CONFERÊNCIA. SOLICITE O SEU CONTRATO AO VENDEDOR APÓS A FINALIZAÇÃO DA COMPRA.vendas@comercialnativa.com.br
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