
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PUBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO
t

Funpresp

PROCESSO: 000.215/2019
DISPEN'SA DE LICITAÇÃO N'': 34/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO N' 76/2019

1. DASPARTES

CONTjiATANTE FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -
Funpresp Exe

CNPJ: 17.312.597/0001 02
Endereço: Edifício Corporate Financial Center SCN Quadra 02

Bloco A 2' andar, salas 202 204 Fome: (061) 2020 9700
CEP: 70.712 900 Brasília DF

CON'TRAI.ANDA: FOXPRESS GRÁFICA E FORMULÁRIOS
LTDA
CNPJ: 06.186.600/0001 72
Endereço: SIBS Qd. 03 Comi. A Lt. 13 Setor de Industria Gráfica
CEP: 71.736 300 Núcleo Bandeirante. Brasiha / DF
Fone (61) 3552-1 150

CONTÍNUOS

2. DOOBTETO

2.1 A presente Ordem de Fornecimento tem por objeto a contratação de empresa para
fornecer os seguintes materiais gráficos:

e Folder ExecPm/u com 2 dobras; 2.000 unidades, fonnato aberto 29,7 x 21,0
cm e fechado 99 x 21 cm, 4/4 cores, ein papel couchê 170g. Acabamento:
rende e dobra;

e Folder G;/ü Rz@/da Píz/7lzt@z?///e ,4#zua .HZ7e/v/a/;z,a com 2 dobras, 2.000
unidades, formato abei-to 28,8 x 17,5 cm e fechado 11,5 x 17,5 cm, 4/4
cores, em papel couchê 170 gramas. Acabamento: recue, dobra e corte
especial(faca especial);

e 200 cartões de visita Tiago Dahdah;

e 200 cartões de visita Gilberto T. Stanzione;

e 200 cartões de visita Leopardo dos Reis Andrade; e

e 200 cartões de visita Bernardo Garcia Pinto Coelho
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3.1 Às despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no Plano de Gestão Admhlisuativa PGA, para o exercício
de 2019.

4. DO PREGO E DO PAGAMENTO

4.1. Pclo fornechnento dos imateriais de dixuulgaçào, objeto deste instrui-mento, a
Funpresp Exe pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 2.669,00 (dois mil
seiscentos e sessenta e nove reais), em conformidade com a sua proposta comercial, que
passa a set parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

4.2. Após a emissão do termo de aceite, a CONTRATADA deverá emitir nota
fiscal/futura para que a Funpresp-Exe possa realizar o pagamento devido após a realização
dos serviços descritos a no item 2.1.

4.3. O pagamento será efcRlado em até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal.

4.4. A nota Ríscal/futura deverá sct ctltrcguc no protocolo geral da Fuulpresp Exe,
localizado no eildeteço: SCN, Quadra 02, 131oco "A'' 2' andar Edifício Corporate
Fhlancial Conter salas 202 204 CEP 70.712900 Brasília--DF. devidamente
discriminada, em nome da Fuilprcsp Exe. Caso sela possível o faturamento mediante nota
fiscal eletrânica, esta deverá ser encaminhada à Gerência de Patrh-nânio, Logística e
Contratações da Funpresp Exe, para o e mail gelog@fiJnpresp com.br.

Somente serão aceitas notas 6lscais e futuras corretatnente preenchidas e sem4.5.
usuras

4.6. Será considerada como data do pagamento a data da ei-rüssão do Documento de
Ordem de Crédito DOC em Favor da CONTRATADA.

4.7. O CNPJ constante da nota fiscal/futura deverá set o mesmo indicado na proposta e
na Ordem de Pagamento emitida pela Funpresp Exe, sob pena de não ser efetuado o
pagamento.

4.8. Qualquer ati-aso na apresentação da nota fiscal/futura ou dos documentos exigidos
colmo condição para pagamento importará prorrogação automática do prazo de
vencimento da obrigação da F'unpresp Exe.

4.9. Nenhum pagamento será efctuado à CONTRATA[)A enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação Ruaanceira que llle for imposta ein virtude de penalidade ou
inadimplência.

4.10. Ocorrendo evenü-tais acasos de pagatnento provocados exclusivamente pela
Funptesp Exe, o valor devido poderá, quando solicitado pela CONTRATADA, ser
acrescido de atualização 6nlanceira, e sua apuração se fará desde a data dc seu vencimento
até a data do efeti\ o pagamento, ein quc os juros dc mora ser-ão calculados à taxa dc 0,5o/o
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte
formula:

Ebl = 1 x N x \rP
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Onde

l índice diário de atualização financeira

EM = Encargos moratórios.

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

VP = Valor da parcela em atraso.

5. DAINEXISTÊNCIADEREATUSTE

5.1

6.

O preço é irreajustável.

PRAZO DE FORNECIMENTO

6.1.

e

©

7.

O prazo de fornecimento será da seguinte forma

fornecer os#oé/e/l até o dia 02/09/2019; e

fornecer os cartões até o dia l0/09/2019

DAVIGENCIA

7.1

8.

Esta Ordem de Fornechnento terá vigência de 20 (vinte) dias a contar da data da
sua assinatura.

DASOBRIGACÕESDACONTliAT.ADA

8.1 São obrigações da CONTRATADA:

a) - - fornecer todos os Imateriais de divulgação em conformidade com o item 2.1 deste
instrumento.

b) não transfeú- a ouvem, no todo ou eín parte, sem prévia e expressa anuência da
Funpresp Exe, as obrigações ori\rodas dessa contratação;

c) responsabilizar se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no desetnpenho dos serviços ou ein conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências da Funpresp Exe;

d) abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das atividades
objeto deste instrumento, sem prévia autor-ilação da Funpresp Exe;

e) indicar um profissional para aduar como seu preposto para tl-atar das questões
relativas ao fornece-nento dos imateriais gráficos e ao faturamento;

f) comparecer, através de seu preposto, em todas as reuniões em que for convocada
na sede da Funpresp Exe, exceto quando existir acordo quanto à definição de outi-o local;

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornechnento, de acordo
.'i q' 8.078/1990),artigos 14 e

.# @
ÕP

oco/\
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ficando a Funpresp Exe, autorizada a descontar do pagamento devido à
CONTRATADA, o valor coi-respondente aos danos sofridos;

h) fornecer os imateriais de divulgação eín pcrfcitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes nesta Ordem dc Fonaech-nento;

i) udizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos para confecção dos
produtos a serem enuegues, em confonnidade com as nonnas e determinações em vigor;

J) apresentar à Funpresp Exe, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
quc adentmrão o órgão para a entrega do materiais;

k) apresentar, quando solicitado, atestado dc antecedentes criminais e distribuição
cível de toda a mão de obra oferecida para aduar nas instalações do órgão;

1) instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE;e

m) não permitir a utilização de qualquer traballlo do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, ncin permiti- a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em uabaUlo iloturno, perigoso ou insítlubre.

9. DASOBRIGACOESDACONTRATANTE

9.1 . São obrigaçõcs da CONTRATANTE:

a) cumprir os comprorrüssos Hinancehos assumidos com a CONTRAT.XDA, ei-n

confotinidade com os itens 4.2 e 4.3 deste instrutnento, mcdiante a apresentação da nota
6lscal/natura;

b) tloúficat, formal e tempestivatnente, a CONTRATAD.\ sobre quaisquer
irregularidades observadas durante a vigência deste instrumento;

c) exigir o cumpria-mento de todos os compronussos assumidos pela CONTR.\TODA
de acordo com os tertnos de sua proposta comercial e deste instrumento;

d) conferir o material entregue, efetuando o seu ateste quando estiver em
confonnidade com as exigências nesta Ordem de Fornecimento; e

e) notiRlcar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições
no fornecimento dos materiais, Hcxando prazo para a sua correção.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. 0 descutnprhalento das cláusulas e condições deste instrumento sujeitará
CONTRATADA às sanções previstas elos artigos 86 a 88 da Lei ]l' 8.666/1993.

l0.2. Etn caso de descutnprhlaento dos prazos, a CONTRATADA ficará sujeita à multa
diária de 0,33% (trhata c três centésimos por cento) do valor do sen'iço a ser etltt-egue, por
dia de acaso injustificado, até o período máximo de 30 (cinta) dias, a partir do qual será
cobrada multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo será,iço, sem
prejuízo das detnais penalidades previstas na Lei n' 8.666/ 1 993.

o de P;d
SCN (yíiadra 2 Bloco /\ Sí

HComplementar do Serxador Público Federal do I'odor ll\ccuti\-o bunpresp [xe
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l0.3. As multas aplicadas ein decortência do presente instrumento 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 insuGlcientes as compensações previstas no parágrafo anterior,
a CONTRATADA será indicada 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.

11. DOFORO

11.1 0 Foro para solucionar os litígios decorrentes da execução deste instrumento será o
da seção jui-isdicionária do Distrito Federal.

Para h-meza e validade do pactuado, o presente instrumento de fornece-mento foi lavrado
em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado eín ordem, vai assinado pelos
conUatantes.

Brasília de agosto de 2019

fOdA d% :
CLEITON DOS SA:NTOS A

Diretor de Adí-rlinistração

a
PelaCONTRATANTE: PelaCONTRAT.ADA
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