
FUNDAÇAODEPREVIDENCIAF
COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
PROCESSO 000.115/2019

DISPEN'SA: 22/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO N' 45/2019

1. DASPARTES

CONTRATANTE: HI TNI T) A r A Í)
' -rX X V

SERVIDOR
Funpresp Exe

DE PROVIDENCIA
PUBLICO FEDERAL DO

COMPLEMENTAR DO
PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.312.597/0001 02
Endereço:Edifício Coí:porate Financial Center SCN -- Quadra 02
Bloco A 2' andar, salas 202 - 204 Fome: (061) 2020 9700 CEP:.1510co J\ z' andar. salas zuz

70.712-900 Bi.asíha DF

CON'TjiATADA: HBL CARIMBOS E PLACAS, INDUSTRIA E COMÉRCIO L'mA
CNPJ: 72.649.361/0001-74
Endereço: SDS -- Ed. Venâncio
Brasíha DF
Telefone:

111, Bloco P Loja 60 Téi:reo

61-2101 5000
hblcarimbos(@ginail.come-mail:

2. DOOBTETO

2.1. A presente Ordem de Fomecimento tem por ob)eto o fornecimento de carimbos, listados
no subitem 4.1 deste instrumento.

3. DA DOTACÃO ORCAMENTÀRIA

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

4. DO PRECO E DO PAGAMENTO

4.1. Pelo fornecimento dos itens de matei.ial de escl-itório, objeto deste instrumento, a
Funpresp Exe pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 815,00 (oitocentos e quinze
reais), que deverá estar em conformidade com a sua proposta comercial, parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição.

© 10 cal:imbos automáticos 91 2 ou similar, medindo 4,7xl ,8 cm;

e 05 carimbos automáticos 91 1 ou similar, medindo 3,5xl,4 cm;

e 03 carimbos automáticos redondos medindo 3,8 cm de diâmetro;

10 borrachas para carimbos 912 ou sií-nilar;#r\ \ lh\. ). BJ.
Fundação de Prexddência Complementar do Sea'odor I'úblico Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra 2 Bloco A Sala 202/203/204 11d. Corporate Financial Conter 13rasília/DF 70712-900 -(061) 2020-970i

e

.com.bixxnxnv.6 l n t)t'ês\rl

l

/



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVA

Funpresp
e 03 unidades dc tinta óleo 25ml para cara-nbo numerador de cor pinta

Após a eí-nissão do termo de aceite, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/futura
para que a CONTRATANTE possa realizar o pagatnento devido após a entrega definitiva dos
itens descritos no subirem 4.1 desta ordem dc fornecimento.

4.3. O pagamento será efetuado em até lO (dez) dias úteis, após a apresentação da nota
fiscal/futura, devidamente atestada pelo actor competente, confinnando a ente-ega dos itens
contratados.

4.4. A nota 6Jscal/natura deverá ser enu-egue no protocolo geral da Funpresp Exe, localizado
no endcreço: SCN, Quadl-a 02, Bloco "A" 2' andar Edifício Colpotate Financial Center salas
202 204 CEP 70.712 900 Brasília DF, devidamente discriminada, ein nome da Funpresp
Exe. Caso seja possível o natural-mento mediante nota fiscal eles.única, esta deverá set
encaminhada à Gerência de Património, Logística e Contratações da Funpresp Exe, para o e-mail
çlog(Zz2funpresp.com br.

4.5. Somente serão aceitas notas õscais e fatutas corretamente preenchidas e sem usuras.

4.6. Será considerada como data do pagamento a data da erússào do Documento de Ordem
de Crédito DOC ein favor da CONTRATADA.

4.7. O CNP] constanrc da nota nlscal/futura deverá ser o mesmo indicado na Proposta e na
Ordem de Pagamento etnitida pela CONTRATANTE, sob pena de não set efetuado o
pagamento.

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

4.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obl.igação Hmanceira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

4.10. Ocorrendo eventuais acasos de pagamento provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido poderá, quando solicitado pela CONTRATADA, ser
acrescido de atualização fiílanceira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis pot cento) ao ano, tnediante a aplicação das seguintes fórmulas:

EM = 1 x N x vP

Onde

l Índice diário de atualização financeim

EM = Encargos moratórios.

N = Nútnero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela en] atraso.

5. !NEXISTENCIA DE REATUSTE

5.1 O preço é irreajustável.

Fundação dc Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exc
SCN Quadra 2 Bloco .\ Sala 202/203/204 Ed. Coq)trate F'inancial Conter Brasília/DF 70712 900(061) 2020-9700

wwnx,.funpt'esp.com.br



+ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO
QQ

q
Funpresp

6. PRAZonEEXECliçAQ
6.1 0s itens listados no subitem 4.1 deste instrumento deverão ser enUegues em até 03 (três)
dias.

7. DAVIGÊNCIA

7.1. Esta Ordem de Fornecimento terá vigência de 60 (sessenta) dias, após sua assinatura
pelos signatários.

8

8.1 São obrigações da CONTRATADA

a) fornecer os itens de escritório conforme o descrito no subitel-n 4.1 desta Ordem de
Fornechnento, observando as especificações, quantidades e prazos;

b) responsabilizar-se por todas as despesas com tnaterial, mão-de-obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciádos, fiscais e cotnercims, transportes, materiais,

seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados;

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

d) cotnunicar, imediatamente e por escJ-ito, qualquer anormalidade que possa prejudicílr o
fornecimento, apresentando razões Justificadotas, que serão objeto de apreciação pela
CONTRATANTE;

e) manter, durante a vigência dessa Ordem de Fornecimento, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas nesta contratação;

f) Sujeitar-se a anais atnpla e inesuita 6lscalização por parte da CONTRATANTE;

g) reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em
que se vel:iâcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

h) 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;

i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados;

i) cientificas o fiscal da Ordetn de Fornecimento, imediatamente e por escrito, a respeito
de qualquer anonnalidade ou irregularidade verificada no fornechnento;

k) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar

CONTRATADA, o valor correspondente aos fjaüno{

Fundação de Previdência Complementar do Sen'idos Público Federal do
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1) efctuar a entrega do objeto no pmzo e local
acompanhado da respectiva nota hscal;

Rxados pela CONTRATANTE,

m) apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal
empregados quc adenuarão nas suas instalações para a execução do serviço;

dos

n) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição dc aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e

o) arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no dhnensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo completnentá los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatól-io 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.

9 DASOBRIGACÕESDACONTRATANTE

9.1 São obrigações da CONTRATANTE

a) acompanhar e Híscalizar a execução do contrato, pot uin representante especialmente
designado, sob os aspectos quantitativos c qualitativos, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, nos feUDos 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 em desacordo com as especificações

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

e) efctuar o pagamento no preço e condições pactuadas;

f) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades veriãcadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
cora-agido (especificamente na hipótese de aquisição de bem);

g) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota Ríscal/futura fornecida
pelaCONTjtATADA;e

h) dar conhecimento fotnnal à CONTRATADA do Gestor
acompanhamcnto e fiscalização do contrato.

e Fiscal responsável pelo

10. DAS SANCOES .ADMINISTRATIVAS

10.1. 0 descutnprii-mento das cláusulas e condições deste instrumento
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

su] eitara a

] 0.2. 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 seqifo Í ser entregue, por qa delatras(r
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injustificado, até o pedodo ínáxJmo de 30 (tl:anta) dias, a partir do qual será cobrada multa no
montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo serviço, sem pre)uízo das dei-mais

penalidades previstas na Lei n' 8.666/1 993.

l0.3. As multas aplicadas em decorrência do presente insuumento 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.

l0.4. Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo 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 de cobrança judicial.

ll.FORO

11.1 0 Foto para solucionar os litígios decorrentes da execução deste instrumento será o da
seção )urisdicionaria do Distrito Federal.

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

Brasília,z;2g de traio de 2019

PelaCONTRATANTE: PelaCONTRAT.ADA
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Repõe;éntànte Legal

w.
.c]

TESTEMUNHAS

Nona:
CPF I'2. 3 . / .o 'f l-o'Z
IdenÜddde: 2-392. SZq )P0'br'

'
e

.e::e:

l,'lxCPF:

oç* /$SP/ÇF'Identidade: a
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