FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PUBLICO

FEDERAL

QQ

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ORDEM DE EXECUÇÃODE SERVIÇOSNe 24/2020
PROCESSO:000.079/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Ng 12/2020
ATO AUTORIZATIVO DE DESPESANP 19/2020

1. DAS PARTES
CONTRATANTE

FUNDAÇÃO

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DO SERVIDOR

PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -- Funpresp - Exe

CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço:Edifício

Corporate

Financial Center -- SCN - (quadra 02

BlocoA--2P andar,salas202 - 204- Fone:(061)2020-9700 CEP:
70.712-900- Brasília- DF
CONTRATADA

2.

DOIS E UM COMÉRCIOE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA
CNPJ:08.268.221/0001-57
Endereço: SGCV lote 22 loja 142 - Casa Park
Fone (061)3273 - 1460
CEP: 71.215.720 -- Brasília -- DF

DO OBJETO

2.1 A presenteOrdemde Execução
de Serviçostem por objeto a contrataçãoda
empresa DOIS E UM COMÉRCIOE MONTAGEM LTDA para realizar o fornecimento de
placas de revestimentos para a Funpresp-Exe, compreendendo carpetes e pisos vinílicos,
incluindo todo o material necessário, bem como contemplando os serviços de retirada das
placasexistentes, a limpeza do local, o descarte adequado do material e a instalação dos
novos revestimentos.

2.2 0s serviços enquadram-se nos pressupostos do Decreto ng 9.507 de 2018,
constituindo-se em serviços auxiliares, instrumentais ou acessóriosà área de competência
legal da entidade, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos.

2.3 A prestação dos serviçosnão gera vínculo empregatícioentre os empregadosda
CONTRATADA e da CONTRATANTE, vedando-se

qualquer

relação entre

estes que

caracterize pessoalidade e subordinação.
3. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

3.1

As despesasdecorrentes desta contratação estão programadasem dotação

orçamentária própria, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício de
2020

4. DO PREÇOE DO PAGAMENTO

4.1.
Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a Funpresp Exe pagará à
CONTRATADA
o valor global de R$ 26.955,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e

cinco reais), em conformidadecom a sua propostacomercial,que passaa ser parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.
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4.9.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
ínadimplência

4.10. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Funpresp - Exe, o valor devido poderá, quando solicitado pela CONTRATADA, ser acrescido

de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento,em que os juros de mora serão calculadosà taxa de 0,5%
Imeío por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das
seguintes fórmulas:
EM = 1x N x VP

Onde:
1= Índice diário de atualização financeira

lõ/loo)
365
EM = Encargosmoratórios.

N = Númerode diasentre a data previstapara o pagamentoe a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.

5. DO REAJUSTE
5.1.

O preço é irreajustável

6. DO PRAZO DE EXECUCÃO
6.1
0 prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias após o recebimento deste
instrumento.
7. DA VIGÊNCIA

7.1.
Esta Ordem de Execução de Serviços terá vigência de 60 jsessenta) dias a contar da
data da sua assinatura.
8. DASOBRIGACÕESDACONTRATADA

8.1 São obrigações da CONTRATADA

a) realizar os serviços descritos no item 2.1 deste instrumento, conforme proposta
apresentada;

bl não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressaanuência
Funpresp - Exe, as obrigações oriundas dessa contratação;
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9.

9.1. São obrigações da CONTRATANTE

a)

cumprir

os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em

conformidade com os itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste instrumento, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura;
b)

notificar,

formal

e

tempestivamente,

a

CONTRATADA sobre
irregularidades observadas durante a prestação dos serviços;

quaisquer

c) exigir o cumprimento de todos os compromissosassumidos pela CONTRATADA.
de

acordo com os termos de sua proposta comercial e deste instrumento;
d) conferir a execuçãodos serviços e nota fiscal/fatura apresentada,efetuando o seu

ateste quando estiver em conformidade com as exigências nesta Ordem de
Fornecimento; e
e)

notificar a CONTRATADApor escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

10.

10.1. 0 descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento

sujeitará

a

CONTRATADAàs sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei ne 8.666/1993.

l0.2. Em caso de descumprímento dos prazos,a CONTRATADA
ficará sujeita à multa
diária de 0,33%(trinta e três centésimos por cento) do valor do serviço a ser entregue, por
dia de atraso injustificado, até o período máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será
cobrada multa no montante de 10% Idez por cento) sobre o valor do mesmo serviço, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n9 8.666/1993.

l0.3.

As multas aplicadas em decorrênciado presente instrumento poderão ser

descontadas do saldo havido pela CONTRATADA
junto à Funpresp- Exe,conforme art 86,
$3g e 87, $19 da Lein9 8.666/1993.

l0.4. Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo
anterior, a CONTRATADAserá intimada a recolher o valor restante ou integral da multa
apurada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança
judicial.
11.

11.1. 0 fornecimento se dará sob a forma de execuçãoindireta, no regime de empreitada
por preço global.

