FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

00

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ORDEM DE FORNECIMENTO N' 107/2019
N' de Processo: 000.284/2019
N' de Dispensa de Licitação: 44/2019
1.

DASPARTES

CONTRAT.ANTE: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PUBLICO FEDER-AL DO PODER EXECUTIVO
Funpresp Exe
CNij: 17.312.597/0001-02
Eiídereço:Edifício Cotporate Financial Center -- SCN
Quadra 02 -Bloco A 2' andar, salas202 - 204 -- Fine: (061) 2020-9700 CEP:

70.712-900Brasília- DF
CONTRAT.ADA:

PORT DIS'lRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPEL.ARIA
CNPJ: 08.228.010/0001 -90
Endereço: Fazenda Ponte Alta De Cima Rodovia Df-001 Interseção,

Com A Rodovia l)F 475 Cidade Satélite do Gatna Constituído no
Galpão número 01, Bmsília-DF
CEP: 72.427 010
Telefone: (61) 2101 5000

2. DO OBTETO
2.1.
A presente Ordem de Fornecimento tem por ol)jeto a aquisição de materiais para
escntóno, compreendendo os itens listados no subitetn 4.1 deste instrumento.
3.

3.1
As despesasdecorrentes desta contratação estão progratnadas em dotação orçamentária
própria, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício de 2019

4. DQ.]?R:EÇQ&DO PAGAMENTO
4.1. Pelo fornecimento dos itens de material de escritório, objeto deste insuuínento, a
Funpresp-Exe pagaráà CONTRATAI)A o valor total de R$ 794,25 (setecentos e noventa e
quatro

reais

e vinte

e cinco

centavos),

que
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4.2.

Após a emissão do termo de aceite, a CONTRATADA
deverá enlidr nota fiscal/futura
para que a CONTRATANTE possa realizar o pagamento devido após a entrega definitiva dos
itens descritos no subitem 4.1 destaordem de fotnechnento.
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4.3. O pagatnento será efetuado em até lO (dez) dias úteis após a .apres'':tição .da
fiscal/natura, devidamente atestadapelo setor competente, cona-i-mandoa entrega dos itens
contratados.

4.4.
A nota ílscal/futura deverá ser entregue no protocolo geral da Funpre?p'Exe,.localizado
no endereço: SCN, Quadra 02, Bloco "A" 2' andar Edifício Coíporate Financial Conter
salas 202 - 204 CEP 70.712-900 -- Brasília--DF, devidamente discriminada, em nome da
Funpresp - Exe. Caso sela possível o faturamento mediante nota fiscal eleuânica, esta deverá

ser encaminhadaà Gerênciade Património e Logística da FunprespExe, para o e'mail
:elQg(il2Ê111121;Ê$]2:çç2111:!E.

4.5.

Somente serão aceitas notas fiscais e futuras corretamente preenchidas e sem usuras.

4.6.
Seráconsideradacomo data do pagamentoa data da el-ússãodo Documento de Ordem
de Crédito DOC em favor da CONTRATADA.
4.7.
O CNPJ constante da nota fiscal/Futura deverá ser o mesmo indicado na Proposta.e na
Ordem de Pagamento emitida pela CONTjiATANTE,
sob pena de não ser efetuado o
pagamento.
4.8.

Qualquer acaso na apresentação da nota Hlscal/natura ou dos documentos exigidos

como condição para pagamentoimportará em prorrogação automáticado pi-azode vencimento
da obrigação da CONTRATANTE.
4.9.
Nenhum pagatnento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação fiiaanceiraque Ihe for imposta, eín virtude de penalidade ou inadimplência.

4.10. Ocorrendo eventuaisacasos de pagamentoprovocadosexclusivamente
pela
CONTRATANTE, o valor devido poderá,quandosolicitadopela CONTRATADA, ser

E;llE$ã;BIF
::il H;;
EM

HB:

= 1 x N x VP

Onde:
T = Índice diário de atualização Rínanceira.

EM = Encargos inoratóHos.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor

da parcela em aU-aso.

5. DA: ylGÊNalA
5.1 Esta Ordem de Fornecimento terá vigência de 30 (tl-anta)dias corridos após sua assinatura.
6.

6.1

São obrigações da CONTRATADA:

a) fornecer os itens de escritóJ-ioconforme o descrito no subitein 4.1 desta Ordem de
ForneciJnento, observando as especificações,quantidades e prazos;

b) atender prontatnente às demandas da CONTRATANTE,
devidos e efetuando as correções e adequações necessárias;

c) comunicar, imediatamentee por
fornecimento,
CONTRATANTE;
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d) manter, durante a vigência dessa Ordem de Fornecimento, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas nesta contratação;
e) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização

por parte da CONTRATANTE;

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE

ou a terceiros.

decorrentesde sua culpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação;

g) não transfelü a outretn, no todo ou em parte, os serviçosavençados;
h) cientificas o fiscal da Ordem de Fornechllento, imediatamente e por escrito, a respeito de
qualquer anortnalidade ou irregularidade verificada no fornecia-mento;

i) responsabilizar-sepelos vícios e danos decorrentesda execuçãodo objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (ll.ei n' 8.078/1990), ãcando a
CONTRATANTE

autor:içada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATA[)A,
correspondente aos danos sofHdos;

o va]or

1)efetuar a entregado objeto no prazo e local Rxadospela CONTRATANTE, acompanhadoda
respectiva nota níscal;

k) não permiti- a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseisanos, exceto na
condição de aprendiz para os naaioresde quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;e
1)arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
suaproposta, devendo complementa-los,caso o previsto inicialmente em suaproposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.
7.

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 ein registro próprio as faljaas
detectadas, nos tempos do art. 67 da Lei n' 8.666/913;

b) proporcionar à CONTRATADA

todas as facilidades para a adequada prestação dos serviços;

c) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue ein desacordo caiu as especificações;

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

e) efetuat o pagamentono preço e condições pactuadas;
f) comunicar à-CONTRATADA,

por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

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

g) efemar as retençõestributadas devidas sobre o valor da nota fiscal/futura fornecida pela
CONTRATADA;e

'

h) dar conhecimento
fomlal à CONTRATADAdo Gestore Fiscalresponsável
pelo
Knnl.n-óna-a.í=...1:.
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8.

8.1.

O descumpriJnentodas cláusulas e condições deste instrumento sujeitará a

CONTRATA[)A
8.2.

às sançõesprevistas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

Em caso de descumprimento 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
atrasoinjustificado, até o período máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual serácobradamulta
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do mestno serviço, sel-np:e)uízo dasdetnais
penalidades previstas na Lei n' 8.666/1993.

8.3.

As ínulUs aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser descontadas

do saldo havido pelaCONTRATADA junto à Funpresp'Exe, conforme art. 86, S3' e 87, SI' da
Lei n' 8.666/1993.
8.4.
Quando inviáveis ou insuficientes as compensaçõesprevistas no sub item antes:ior,a
CONTRATADA será intimada a recolher o valor restanteou integral da multa apurada,no
prazo de 30 (tl:anta)dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.

9. FORO
9.1 0 Foro para solucionar os litígios decorrentesda execuçãodeste instrumento será o da
seção lurisdicionaria

do Disuito

Federal.

9.2 Para 6umeza e validade do pactuado, o presente instrutnento de execução de serviços foi
lavrado ena2 (duas) vias de igual teor, que,'depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contratantes.

Brasília, 8 de novembro de 2019
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