
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
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ORDEM DE FORNECIMENTO N' 106/2019

N' de Processo: 000.284/2019
N' de Dispensa de licitação: 44/2019

DASPARTES1.

CONTRATAN'TE:
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDER-/\l DO PODER EXECUTIVO
Funpresp - Exc

CNPJ: 17.312.597/0001-02

=nle=:=ma:.HT:H.:'H::ü:Z=:i.P:''', "
CONTRATAI)A:

MULT-ITENS COMÉRC]O E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.475.844/0001-14 '
Endereço: ADE Cona. T6 Lote 4/5, Sam,mbaia-DF
CEP: 72.314-716

Telefone: (61) 3964 1339/ 3234 90]5/ 3361 3229
2. OQ.QB]E].Q

2.1. A presente Ordem de Fomecimento tem por objeto a aquisição de materiais para
escJ-itório, compreendendo os itens listados no subirem 4.1 deste instrumento.
3.

3.1 As despesas decorrentes desta conuatação estão programadas em dotação orçamentária
pr(5pda, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício de 2019.

4.
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1 .3. Diâmetro:
1 .3.1 . Interno: mínimo 17 mm
1.3.2. Externo: 20 mm
1 .4. Cor predominante: P11Sl9=

,ÜE=;::1:E ;ll :.f:;:;':=='ln=u
itens descritos no subitem 4.1 desta ordetn de fornecimento

4.3. O pagamento será efetuado em até lO (dez) dias úteis após a apresentação da nota
fiscal/futura, devidamente atestada pelo setor competente, con6mlando a entrega dos itens
contratados.

.doa(ãfu11D]W12:çÉà!!!:bt.

4.5. Somente serão aceitas notas fiscais e futuras corretamente preencllidas e sem usuras

4.6. Será considerada como data do pagamento a data da el-nissão do Documento de Ordem
de Crédito DOC eí-n favor da CONTRATADA.

4.7. O CNPJ constante da nota fiscal/futura deverá ser o mesmo indicado na Proposta e 'la
Ordem de Pagamento emitida pela CONTRATANTE, sob pena de não ser efetuado o
pagamento-

4.8. Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/batuta ou dos documentos exigidos
como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo de vencimento

da obrigação da CONTRATANTE.

4.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação

qualquer obí:igação financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

ENÍ = 1 x N x W'

Onde:
1 = Índice diário de atualização Rmanceira.

EM : Encargos moratonos- data prevista t'ara o pagatnento e a data do efedvo pagamento.

VP = Valor da parcela ein atraso-

5. OA:y!(}ÊN11:!A:

5.1 Esta Ordem de Fomecimento terá vigência de 30 (tl-anta) dias comidos após sua 'ssunatura.

6.

6.1 São obrigações
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a) fornecer os itens de escritório conforme o desci-ito no subitem 4.1 desta Ordem de
Fornecimento, observando as especiõcações, quantidades e prazos;

b) atender prontamente às demandas da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequações necessárias;

c) comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que possa prejudicar o
fornecimento, apresentando razões justificadoias, que serão objeto de apreciação pela
CONTRATANTE;

d) manter, durante a vigência dessa Ordem de Fornecimento, todas as condições de habiLtação
e qualiHlcação exigidas nesta contratação;

e) sujeitar-se a mais ampla e hrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE;

f) responsabilizar se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação;

g) não transfeíü a outretn, no todo ou em parte, os serviços avençados;

h) cientificar o fiscal da Ordem de Fornecimento, imediatamente e por escrito, a respeito de
qualquer anormalidade ou inegularidade verificada no fornecimento;

i) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078/1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

1) efetuar a entrega do objeto no prazo e local fixados pela CONTRATANTE, acompanhado da
respectiva nota fiscal;

k) não permitir a utilização de qualquer uabalho do ínellor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, neM pemutir a utilização do trabalho
do menor de dezoito alias em trabalho soturno, perigoso óu insalubre; e

1) arcar com o ânus deconente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos dc
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente ein sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto, excito quando ocorrer algutn dos eventos arrolados
nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.

7. DASOBRIGACÕESDACONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante especialmente
designado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/93;

b) proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a adequada prestação dos serviços;

c) rejeitar, no todo ou em parte, o sen'iço enuegue ein desacordo com as especificações;

d) atestar a nota fiscal/futura correspondente, após realizar rigorosa conferência das
características dos serviços;

e) efetuar o pagamento no preço e

Fundação de Previdência Complementar do Sen'idos
SCN Quadra 2 Bloco /\ Sala 202/203/204 Ed. Corporate Financiam Center Brasília/DI
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f) comunicar à CONTRATADA, por escrito, soba-e imperfeições, falhas ou irregular-idades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido
(especiâícamente na hipótese de aquisição de bem);

g) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/natura fornecida pela
CONTRATADA;e

h) dar conhechllento formal à CONTRATADA do Gestor e Fiscal responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do conUato.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. O descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento suJeitará a
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

8.2. Etn caso de descumpl-imento dos prazos, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do serviço a set entregue, por dia de
atraso injustificado, até o período tnáximo de 30 (tl-inta) dias, a partir do qual será cobrada multa
no montante de 10% (dez pot cento) sobre o valor do mesmo serviço, sem prejuízo das detnais
penalidades previstas na Lei n' 8.666/1 993.

8.3. As multas aplicadas eín decorrência do presente insttnlnento poderão ser descontadas
do saldo llavido pela CONTRATADA junto à Funpresp-Exe, conforme art. 86, S3' e 87, SI' da
Lei il' 8.666/1993.

8.4. Quando inviáveis ou insuficientes as cotnpensaçõcs previstas no sub item anterior, a
CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena dc cobrança judicial.

9. FORO

9.1 0 Foro para solucionar os litígios decorrentes da execução deste instrumento será o da
seção jurisdicionaria do Dista-ito Federal.

9.2 Para Hn.meza e validade do pactuado, o presente instrumento de execução de serviços foi
lavrado ein 2 (duas) vias dc igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contratantes.

Brasílla, 8 de novembro de 2019

Pela CONTRATADA

Representante Legal

Contratações Substituto

Nome: G;U.i..Lh.,o.,.rq. 'R
CPF: 03a'.3as-&5 'r

Identidade: 2-e,12 . So3:..sf/PG
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