CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS
ATENÇÃO: A DIGIMAGEM é considerada DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS.
Pedido de compras não destinado à industrialização ou à comercialização.

1. DO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

1.1. O FORNECEDOR cumprirá com todas as garantias de normas de qualidade aplicáveis,
requisitos legais e regulamentares relativos aos bens e ou serviços.
1.2. O FORNECEDOR garante ao IHP que os serviços serão realizados por profissionais
devidamente capacitados e treinados, com o devido cuidado, habilidade e diligência, com
alto padrão de qualidade como se espera em todas as normas e exigências legais e
regulamentos relativos à prestação do serviço.
1.3. Diante das características que envolvem o presente pedido de compra, no caso de
prestação de serviço, a mesma não tem o condão de gerar ou caracterizar vínculo
empregatício nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim em
relação ao IHP.
1.4. O FORNECEDOR desde já, autoriza que o IHP promova quando for o caso, a dedução dos
valores por este devidos ao INSS, IR e outros de âmbito legal em decorrência da execução do
contrato de fornecimento de serviços, bem como a multa especificada no item 3.2, desde
que não conflita com contrato específico já existente entre as partes.

2. DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS
2.1. Este pedido de compra é considerado em vigor desde que o FORNECEDOR não manifeste
a sua discordância quanto às especificações em 24 horas, após o seu recebimento, passando
assim a ter força e efeito de contrato de fornecimento de bens e serviços para todas as
finalidades legais.
2.2. Citar o número do pedido de compra na nota fiscal estando esta de acordo com todos os
campos do referido pedido (CNPJ de faturamento e fornecedor, preços, prazo de pagamento,
frete e impostos)
•
•

As notas fiscais deverão sempre corresponder a um único e exclusivo Pedido de
Compras
*Informar o número do Pedido de Compra e da Ordem de Compra nas TAGS (campo
do layout padrão da SEFAZ) na NFE conforme segue:
o

Número do Pedido de Compra: TAG – xPed = Campo 128a DO SCHEMA XML

o

Número da Ordem de Compra: TAG – nItemPed = Campo 128b DO SCHEMA XML

*Vide anexo “instruções de preenchimento do pedido / ordem de compra no schema do XML da NFE
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2.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do IHP e endereçada ao estabelecimento como
citado exatamente no campo LOCAL DE ENTREGA deste pedido de compra.
2.4. Todas as notas fiscais eletrônicas devem ser enviadas para o e-mail
nfe.xml@labhpardini.com.br
2.5. É facultado ao IHP o direito de recusar o recebimento ou devolver a qualquer momento
o material em virtude de defeitos ou vícios ocultos, ou que tenham qualquer discrepância
com o pedido de compra, bem como no caso de não constar o número do pedido na nota
fiscal e quaisquer que seja sua origem ou natureza, sem nenhum ônus para o mesmo. Neste
caso, o IHP poderá requerer o consequente reembolso, caso efetuado o pagamento ou a
reposição do material avariado.
2.6. Todas as despesas decorrentes da devolução e reposição de material fornecido em
desacordo com o especificado neste pedido de compra serão de responsabilidade do
FORNECEDOR.
2.7. Toda cobrança deverá ser realizada através de boleto bancário
2.8. Fica o FORNECEDOR ciente de que não poderá ceder gratuita ou onerosamente seu
crédito a terceiros, senão depois de obter anuência expressa do IHP.
2.9. O FORNECEDOR é responsável pelo adequado acondicionamento do material, conforme
determinam as legislações competentes, caso aplicável, visando à necessária proteção
durante o transporte até o local de destino. Deve ser prevista a embalagem adequada a cada
tipo de transporte tendo em vista a natureza do material de forma a evitar deformações ou
avarias durante toda a operação de transporte e eventuais manuseios, transbordos.
2.10. Na prestação de serviço os prazos poderão ser prorrogados, desde que acordado por
escrito entre ambas as partes.
2.11. O IHP fiscalizará a execução dos serviços prestados e atestará a prestação e as faturas
de cobrança.
2.12. Caso seja necessário o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo
os mesmos serão disponibilizados pelo FORNECEDOR.

3. DA INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE PEDIDO, O FORNECEDOR
ESTARÁ SUJEITO AS SEGUINTES PENALIDADES, A CRITÉRIO DO IHP:

3.1. Suspensão temporária ou eliminação do cadastro de FORNECEDOR,
3.2. Multa de 0,33% do valor total do item ao dia por atraso de entrega,
3.3. Cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação, sem qualquer
penalidade pecuniária para o IHP.
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