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SERVIDOR PI.BH(X) FEDERAL DO PODER EXE(=tJI'rVO -
Funpresp - Exe
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CONTRATADA MUI.T-l'lEiS (DMÉR(]0 E SERVlçDS EllUH
CNPJ: 02.475.844/0001-14 . ., ,..--.
Endereço: ADE (.1)NJUNlt) iõ, ruir'J
SAMAMB.N#DF
Telefone: 61-3964-1339

04/05,
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2.1. A presente Ordem de Fomecimento tem por objeto a aquisição dos produtos
descritos no subitem 4.1 deste instrumento.

3.

3.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício
de 2019.

4.

especificações abaixo:

l adaptador de cabo de áudio P10 fêmea para P2 macho;

l gravador (referência: marca Zoom Hln Digital Handy, e
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l tape pequeno pam celular com 1,60m com adaptação para lphone, Lumia e

»
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usuras.Somente serão aceitas notas fiscais e faturm corretamente preenchidas e sem

Ordem dela considerada comoavar ddo pagamento a data da emissão do Documento de

lilgST'#==h:;:=h;:gB#ÜW ; n
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liquidação nhum pagamento seó efetuado à CONmTmA enquanto pendente de
inadimplênéia. ' gação financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou

EM = 1 x N' x VP

Onde

1 = índice diário de atualização financeira.

EM = Encargos moratórios.

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do
VP = Valor da parcela em atraso.

efetivo pagamento.
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q l O preço é ineajustável.

00P

6.1 0s produtos listados no subitem 4.1 deste instrumento deverão ser entregues em até lO
(dez) dias.

7. 0A..SnGÊNÇU

7.1. Esta Ordem de Fornecimento terá vigência de 30 (trinta) dias após sua assinatura
pelos signatârios-

8.

8.1 Sãoobrigações da (X-)NOTADA

P.====x==;nB=,Ê:S =: ü:'::.::;f.;:, ".. -'

contratados;

esclarecimentos devidoste eàs demaas as neaões . adequaçoes; ' prestando os

.g':=::1:R::.=HrSHi.:=1:

dessa Ordem de Fomecimento, todas as condições de
idas nesta contratação;

f) sujeitar-se a mais ampla e irnstrita fiscalização por parte da CONmTANI'E;

!.l=: :Ü:=:iH%:::===Hb=':=$==:== " ;""-,";

Fundação;

1) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados;
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acompanhaeo dega specpro nota no prazo e local fixados pela (]ONTMTm,

"npreg: dos qul:,...'m';' -« ..« i..:i;l=k:;::.;,'='', , «:;çã', -«ü,i d.

9.

9.1. São obrigações da CONTltAT.ANTE :

b)odesos. a nota fiscal/natura correspondente após realizar rigorosa conferência dos

c) efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas;

h:lHlinnu.=: ll:LX$h:
fomeeidar as retenções T.ADXnas devidas sobre o valor da nota fiscal/futura

aconlpanhamlmen. fi calizaçao ao contrato. do Gestor e Fiscal responsável pelo
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11.1 0 Foro para solucion?t os. litígios d:correntes da execução deste instrumento será o
da seção jurisdicionaria do Distrito Federal . ..

1: Sid:'i=':Jme:,: :=':;,='=H\\.m= !.H:U
assinado pelos contratantes-

Brasília, l$- de abril de 2019.

Pela CONTRATANTE:

ÍÇAJUVINO

TESTEMUNFIAS

Ü;lm.: ,iS 4,ú À. .&
CPF: í)àb. ajã. #of- &d

Identidade: 1 . o« 9 'tg 6q
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