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Funpresp
ORDEM DE FORNECIMENTO
N' 109/2019
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1. DASPARTES

CONTRAT.ANTE: FUNDAÇÃO DE

P]R.EVIDENCIA COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PUBLICO FEDER.AL DO PODER E.XECUTIVO
Funpresp Exe
CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço:Edifício Cotporate Financial Center SCN Quadra 02
Bloco A 2' andar, salas202 204 Fome:(061) 2020-9700 CEP:

70.712900 Brasília- DF

CONTRAI.ADA:

STiLO GKApiCA E EDITORA L'mA
CNPJ: o0.539.486/0001-30
Endereço: SIG Sul Quadra 3 Loja 75 Bloco C, SIG, Brasília DF

CEP: 70.310500
Telefone:(61) 3344 1551

2. DOOBTETO
2.1.
A presente Ordem .de Fornechnento teta por objeto a aquisição de materiais para
escritório, compreendendo os itens listados no subitem 4.1 deste instrumento.

l

T)A T)f)TATÃíl r)nr'ARAnlUTÁnTA

3.1
As despesasdecorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própúa, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício de 2019.
4

DO PRECO E DO PAGAMENTO

4.1. Pelo fornechnentodos itens de material de escritório, objeto desteinstrutnento, a
FunprespExe pagaráà CONTRATADA o valor total de R$ 1.425,00(mil, quatrocentos e
vinte e cinco reais), que deverá estar em conformidade com a sua proposta comercial, parte
.ttegrante deste instrumento, mdependenteínente de ttanscnção.

DESCRICAO
Clordãopara Crachá Largura: 20mm, Comprimento: 85cm,
30 Acessório: Mosquete M2000 ou piranha, Tipo: Cordão Poliéster
acetinado e alvejado, Impressão: Impressão Digital, Modo: Frente e
verso,Cores: Policromia sem limite de cores
4.2.

Após a emissão do termo de aceite, a CONTRATADA

U.M.

QTD

UND

30o

deverá ej-útil nota fiscal/futura

para que a CONTRATANTE possa realizar o pagamento devido após a entrega definitiva dos
itens descritos no subitem 4.1 desta ordem de fornechnento.

4.3. O pagamentoserá efetuadoem até lO (dez) dias úteis após a apresentaçãoda nota
fiscal/futura, devidamente atestada pelo setor competente, confhmando a entrega dos itens
contratados.

4.4.
no

A nota fiscal/futura deverá set entregue no protocolo geral da Funpresp-Exe,localizado
-Edifício Corpolate Financial Center
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E

Funpresp
salas 202 - 204 CEP 70.712 900
Brasília--DF, devidamente discriminada, em nome da
Funpi-esp Exe. Caso seja possível o faturainento mediante nota fiscal eleuânica, esta deverá
ser encat-rúnhadaà Gerência de Património e Logística da Funpresp-Exe, para o e-mail
telogãíàftlnoresD.com.br.

4.5.

Somcntc serão aceitasnotas fiscais e futuras corrctaJncnte preenchidas e sem usuras.

4.6.

Será considerada con)o data do pagamento a data da emissão do Documento de Ordem
de Crédito DOC em favor da CONTRATADA.

4.7.

O CNPJ constante da nota fiscal/natura deverá ser o mesmo indicado na Proposta e na

Ordem de Pagamentoemitidapela CONTRATANTE, sob penade não ser efetuadoo
pagamento.
4.8.
Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/natura ou dos documentos exigidos
como condição para pagamentoimportará em prorrogação automáticado prazo de venchneílto
da obrigação da CONTRATANTE.
4.9.
Nenhum pagamento seráefetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe for imposta, eln virtude de penalidade ou inadimplência.

4.10. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamentepela
CONTRATANTE, o valor devido poderá, quando solicitado pela CONTRATADA, ser
acrescido de atualização Hnaanceira,
e sua apuração se fará desde a data de seu venchnento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de hora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seispor cento) ao ano, mediante a aplicação das seguhitesfórmulas:
EM

= 1 x N x V])

Onde:
l = Índice

diário

de atualização

ãllaanceira.

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

da parcela

em atraso.

5. DAVIGENCIA
5.1 Esta Ordem de Fornechllento terá vigência de 30 (trinta) dias corridos após sua assinatura

6. DASOBRIGACOESDACONTRAT.ADA
6.1

São obJ-igações da CONTRATEI)A:

a) fornecer os itens de escritório conforme o descrito no subitem 4.1 desta Otdetn de
Fornece-nento, observando as especificações, quantidades e prazos;
b) atender prontamente

às demandas da CONTRATANTE,

prestando

os esclarechalentos

devidos e efetuando as cora-eçõese adequações necessárias;

c) cotnunicar, imediataillente e pot escí'itd,-qualquer anonnalidade que possa prejudicar o
fornecimento, apresentandorazões lustiRlcadoras,que serão objeto de apreciação pela

CONTRATANTE;
d) manter, durante a vigência dessaOrdem de Forncchuento, todas as condições de habitação
e qualiHícação exigidas nesta contratação;
e) sujeitar se a i-r\ais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE;

CONTRAI

0

ou a terceuos,
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FU n P 'e S P
decorrentesde sua culpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação;
g) não Uansfel# a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados;
h) cientificas o fiscal da Ordetn de Fornecimento, imediatamente e por escrito, a respeito de
qualquer anonnalidadeou irregularidadeverificada no fornecimento;
i) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os

artigos14 e 17 a 27 do Código de Defesado Consui-nidor
(Lei n' 8.078/1990),ficítndoa
CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA,
correspondente aos danos sofhdos;
1) efetuar a entrega do objeto no prazo e local suados pela CONTRATANTE,
respectiva nota fiscal;

o valor

acompanhado da

k) não permitir a utilizaçãode qualquertrabalho do menor de dezesseisanos, encetana
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anosem trabalho noturno, perigoso ou insalubre;e

1)arcarcom o ânus decorrente de eventual equívoco no dimensionamentodos quantitativos de
suaproposta, devendo cotnpleinentá-los, caso o previsto inicialmente em suapi-opostanão seja
satisfatório para o atendimento ao objeto, exceto quando ocorl-er algum dos eventos arrolados
nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.

7. DASOBRIGACOESDACONTRATANTE

7.1.

São obrigações da CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do conuato, por um representante: especialmente
designado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registno '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 serviço entregue eín 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 condições pactuadas;

f) comunicar à CONTRATADA,

por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que sela substituído, reparado ou corrigido
(especiíicainente na hipótese de aquisição de ben));

g) efetuar as retençõestributáriasdevidassobre o valor da nota fiscal/fatum fornecidapela
CONTRATADA;e
h) dar conhecimento formal à CONTRATADA
acompanhamento e fiscalização do conuato.

do Gestor e Fiscal responsável pelo

8. DAS S.ANCOES.ADMINISTRATIVAS
8.1.

O descumpl-imento das cláusulas e condições deste instrumento sujeitará a

CONTRATADA
8.2.

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

Em caso de descumprhnento dos prazos, a CONTRATADA

de 0,33% (trinta e

õícarásujeita à multa diária
ser entregue, por dia de
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Funpresp
atmsoinjustificado, até o período tnáxhno de 30 (tí:anta)dias,a partir do qual serácobrada multa
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo serviço, sem prejuízo das demais
penalidadesprevistasnaLei n' 8.666/1993.
8.3.
As multas aplicadas em decorrência do presente insti-umento poderão ser descontadas
do saldo havido pela CONTRATADA junto à Funpresp Exe, conforme art. 86, S3' e 87, SI' da

Lei n' 8.666/1993.
8.4.

Quando inviáveis ou insuficientes as cotnpensaçõesprevistas no sub item anterior, a

CONTRATADA seráintimada a recolhero valor restanteou integral da multa apumda,no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de.cobrança judicial.

9. FORO
9.1 0 Foro para solucionar os litígios decorrentes da execução deste instrumento será o da
seção jurisdicionaria do Distrito federal.
9.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente instrumento de execuçãode serviços foi
lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos conUatantes.

Brasília, 8 de novembro

de 2019

PelaCONTRATADA

Ü

Z
Diretor Adminisuativo

"

JOÃOBAT+S
GerenteHe Patim'anjo,

Logística e

Contratacões Substituto

'==ma=:
yl'.
CPF: '09 b . 0 2,uu,PO/ - b q

Identidade:tl Í)0(79+yg'r

nr':.gtÜR}.l ''v
Identidade: 2.é,-+:2 . SIO3
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