
                                                 

 

 
Termos e Condições 

 
1. Os pagamentos somente serão realizados após a entrega dos produtos ou execução dos 

serviços (nos casos de serviços parcelados, os pagamentos seguirão o cronograma de 

execução) e mediante a certificação (aprovação) da nota fiscal pelo coordenador do projeto 

solicitante e do Gestor de Projeto da FUNPAR. 

2. O pagamento será realizado por depósito bancário, em conta corrente indicada pelo 

fornecedor em campo específico na nota fiscal ou boleto bancário, sendo que deverá estar 

em nome do Fornecedor. 

3. Em caso de entrega sem aprovação prévia, atraso na entrega ou quaisquer outros motivos 

que sejam considerados descumprimento ao que determina o Decreto 8.241/2014, Lei 

8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019 e cláusulas contratuais, a empresa 

estará sujeita a multa, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4. Os valores informados em proposta comercial deverão, obrigatoriamente, serem 

apresentados com todos os impostos e demais encargos inclusos, deverão ser fixos, 

irreajustáveis e não poderão estar sujeitos a quaisquer variações. 

5. Será prerrogativa da FUNPAR aceitar, rejeitar ou excluir o cadastramento de qualquer 

fornecedor, podendo solicitar informações adicionais bem como rejeitar ou cancelar 

cadastro já efetivado a qualquer tempo, quando verificada a ausência de veracidade de 

qualquer das declarações correspondentes ou ainda quando ficar evidenciado que o 

fornecedor realizou operação que venha a ser considerada pela FUNPAR como prejudicial 

e/ou inadequada às atividades de aquisição. 

6. A empresa poderá, a qualquer tempo, solicitar formalmente a exclusão de seu cadastro no 

Portal do Fornecedor, que só será inativado, após previa aprovação da FUNPAR. 

7. A empresa cadastrada será responsável pela atualização dos seus dados e inclusão dos 

documentos necessários no portal e só estará apta a receber pedidos de cotações se 

mantiver completo e atualizado seu cadastro. 

8. Declara para os devidos fins que a empresa não está impedida de receber recursos públicos. 

9. Os termos e condições de uso do Portal do Fornecedor estão sujeitos a constante melhoria e 

aprimoramento, assim a FUNPAR se reserva o direito de modificar a qualquer momento, de 

forma unilateral, o presente termo. 

10. Autoriza a FUNPAR o envio sistemático de comunicados e avisos através do e-mail principal 

informado no cadastro. 

                  Li e concordo com os Termos e Condições. 

  

 Aceito por:                                                                                

 

CPF:  

 

 

 

        


