ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 01/2021

PROC: 12540/2021

SETOR SOLICITANTE: Gerência de Comunicação e Marketing
ANO: 2021
DisponibilidadeFinanceira:
ÓRGÃO EMISSOR:
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 21202 – EMSERH, Natureza da despesa : 1-2-03-04-01-0003
– Equipamento de Comunicação
ENDEREÇO:
C.N.P.J:
Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25 – Bairro CEP: 65071-360
Calhau
18519709/0001 - 63
FORNECEDOR: CCS MOREIRA COMÉRCIO DE
FOTOGRAFIA É VÍDEO (ESPAÇO DIGITAL)

C.N.P.J. DO FORNECEDOR:
31.968.451/0001-40

ENDEREÇO: Rua: Carneiro da Cunha, Nº 167

DADOS BANCÁRIOS
Banco: BANCO DO BRASIL

BAIRRO: Vila da Saúde

Agência: 0300-X
Conta: 75.978-3
PRAZO DE ENTREGA: 10 dias após o recebimento da
ordem de fornecimento emitida pela EMSERH

FORMA DE PAGAMENTO:
Transferência Bancaria

PRAZO: 10 dias após recebimento da ordem de
fornecimento
HORÁRIO: Comercial (8h às12h/14h às 18h (segunda à
sexta)
LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Comunicação e Marketing – EMSERH, no segundo andar do prédio,
situado à Avenida Borborema: Nº25, Q-16, Calhau, CEP: 65071-360
FORMA DE ENTREGA:
Entrega imediata e integral

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo discriminados mediante condições
constantes desta ORDEM DE FORNECIMENTO.
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
MARCA
UND.
Câmera profissional só corpo 6D
CANON
1
1
Mark II Canon/ acompanha: Lente
EF 24-105mm f/3-5-5.6 IS STM,
Bateria LPE-6N CANON,
Carregador para LPE-6N CANON
Bateria LPE-6N
COMPATÍVEL 1
2
COM A
CANON 6D
mark II
CARTÃO
DE
MÉMÓRIA
EXTREME
SKANDISK
1
3
PRO 64.170 MBS

PREÇO
QTD. UNIT.
TOTAL
R$ 15.150,00 R$ 15.150,00
1

1

R$ 550,00

R$ 550,00

2

R$ 200,00

R$ 400,00

TOTAL
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R$ 16.100,00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 01/2021
OBJETO:
Aquisição de máquina fotográfica profissional e insumos, conforme as especificações fornecidas, para
atender a SEDE administrativa da EMSERH.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Entregar o objeto desta OF, rigorosamente, de acordo com as especificações técnicas, quantidade,
qualidade e condições presentes no Termo de Referência;
Os bens a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais
de mercado, com identificação do fabricante, marca modelo e demais características e especificações
técnicas essenciais, que permitam a aferição, pelo Contratante, de seu padrão de qualidade e
desempenho e de sua adequação às normas técnicas pertinentes;

Obriga-se a manter-se, durante a vigência da OF, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas, e documentação pertinente
atualizada, comunicando à EMSERH qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
presente;
Caso as especificações técnicas dos produtos não correspondam ao exigido no Termo de Referência ou
sejam entregues incompletos, dificultando ou impossibilitando seu uso, ou apresentem defeito de
fabricação, a empresa deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do
recebimento da notificação expedida pela EMSERH, a substituição ou reposição dos mesmos, sem
prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016 e
Regulamentos Interno de Licitação e Contratos da EMSERH, garantido o contraditório e a ampla defesa;
Acatar todas as orientações do setor competente indicado pela EMSERH, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo aos questionamentos
formulados;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que antecedem a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
Administração ou a terceiros;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da EMSERH, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a entrega do aludido objeto e prestar os esclarecimentos necessários, bem
como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a
ocorrer;
Apresentar à Contratante o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito
de pagamento das obrigações;
Responder por todos os ônus referentes à entrega dos produtos ora adquiridos, desde os salários do
pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a
incidir sobre a OF;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto presente;
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Prestar as informações e os esclarecimentos para seja possível a entrega do objeto de acordo com as
determinações do Termo de Referência;
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Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas, de acordo com as cláusulas contratuais e os
termos de sua proposta;
Efetuar o pagamento no valor, forma e prazos ajustados;
Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas
funções;
Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou a Contratada;
Receber os componentes adquiridos, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no Termo de Referência;
Entregar a Ordem de Fornecimento com a definição dos materiais a ser entregue devidamente assinada
por funcionário autorizado;
Notificar à Contratada, por escrito, quando o objeto entregue apresentar especificação técnica
diferente do exigido no Termo de Referência, ou estiver incompleto ou danificado, para tomar todas as
providências para a correção ou reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do
recebimento da notificação.
GARANTIA DO OBJETO:
A Contratada se responsabilizará pela garantia do produto durante o tempo de garantia que o fabricante
a oferecer e/ou durante o prazo de garantia legal, conforme assegura o Código de Defesa do Consumidor;
Todas as providências para a troca do objeto, que forem entregues com especificação técnica diferente
do exigido neste Termo de Referência ou estiverem incompletos e/ou danificados, deverão ser adotadas
pela Contratada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da
notificação expedida pela Contratante.
OBSERVAÇÃO:
Em caso de atraso injustificado, ou qualquer alteração na entrega dos objetos ou na hipótese de nãoaceitação do mesmo, o Fornecedor estará sujeito às penalidades administrativas consignadas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH.
O número desta "ordem de Fornecimento" deverá constar nas notas fiscais, faturas ou outras
correspondências.
A EMSERH se reserva o direito de cancelar esta "Ordem de Fornecimento", total ou parcialmente, se o
objeto não for fornecido nas quantidades, preços, prazos e demais especificações constantes da
presente ordem.

Autorização emitida em :

Recebi e aceito as condições que nela constam.
Data:

/

/

FABIO CARDOSO
SOARES:27320350840

Assinado de forma digital por
FABIO CARDOSO
SOARES:27320350840
Dados: 2021.04.26 10:31:15 -03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR
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