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CONTRATANTE:  
      

CNPJ:       INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:       

BAIRRO:       CIDADE:         

CEP:        TELEFONE:       

EMAIL:       

 

CONTRATADA:  
      

CNPJ:       

ENDEREÇO:       

BAIRRO:       CIDADE:         

CEP:       TELEFONE:       

RESPONSÁVEL LEGAL:      
CARGO NA EMPRESA:        

EMAIL:       

 

1- DO OBJETO 

1.1 A presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, tem por objeto contratação de 
empresa especializada mediante Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de 
locação de equipamentos, tendas, lonas, mesa em plástico branco, cadeira em plástico branco, 
estruturas metálicas e tubulares e outros, bem como mão de obra para instalação e operação em 
atendimento aos projetos e demais eventos a serem realizados pelo Sistema FIEMT, conforme 
especificações e quantidades previstas no item 2 observando as condições estabelecidas no Edital do 
Pregão Presencial SRP n° 001/2020/SFIEMT e seus anexos.  
 

2- DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES PREVISTAS 

2.1 Pela presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS a CONTRATADA obriga-se a prestar 
os serviços, conforme quantidades e preço estabelecidos abaixo:  
 

LOTE (XX) 

Item Descrição UN Quant. Valor Unitário Valor Total 

      

 
2.2 A CONTRATADA prestará os serviços no endereço abaixo: 
  

UNIDADE ENDEREÇO 

 
 

 
 

 
2.2.1 Os locais para instalação dos equipamentos locados serão definidos pelo CONTRATANTE e 
comunicados à CONTRATADA com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre dentro dos 
polos para os quais os mesmos serão locados, conforme local de realização dos eventos. 

 
 
 
 

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO Nº      /      

EDITAL N° 001/2020/SFIEMT 

PROCESSO FÍSICO Nº 018/2020     SIAQ Nº 00013/SFIEMT/2020 
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3 - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA 

3.1 A CONTRATADA será comunicada pela CONTRATANTE com pelo menos 15 (quize) dias de 
antecedência sobre a data, horário e local da prestação de serviços. 
 

3.2  A presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS terá o prazo de vigência compatível 
ao prazo necessário para o cumprimento das obrigações assumidas, não podendo exceder a 60 
(sessenta) dias a contar da sua assinatura, sendo que o encerramento da vigência da mesma não incide 
sobre as demais obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 

3.2.1 A presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS poderá ser prorrogada mediante 
acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, desde que devidamente autorizado pelo Gestor da 
Entidade. 

3.3 No caso das locações considera-se como diária o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas contados a 
partir da data e horário estipulado pelo contratante para a utilização do equipamento; 

3.4 Os equipamentos deverão estar disponíveis para uso do contratante na data, horário e local especificados 
nesta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS. 

3.5 A instalação e retirada dos equipamentos no local do evento deverá ser realizada por pessoal técnico e 
capacitado, sendo os equipamentos de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

3.6 As instalações ocorrerão até 24 (vinte e quatro) horas que antecede ao evento, para testes e ajustes 
necessários. Será realizada vistoria pela contratante 02 (duas) horas antes do horário de início do evento;  

3.7 A retirada se dará após a realização do evento conforme acordado com a CONTRATANTE. 
 
 

4 - DO PAGAMENTO 

 

4.1 FORMA DE PAGAMENTO: 
 

4.1.1 O CONTRATANTE pagará pelo (descrever) a importância de R$ xxx (xxxx), abrangendo todas (xxx) 
relativos ao objeto do presente OFMS, bem como, as despesas com fornecimento de materiais, mão de 
obra, encargos sociais, ferramentas e equipamentos, assistência técnica, administração, benefícios, 
despesas gerais, etc., e mesmo aquelas não especificadas, cujo ônus será de exclusiva e única 
responsabilidade da CONTRATADA. 

4.1.2 O pagamento referente ao objeto desta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS,  será 
realizado exclusivamente através de depósito em conta bancária, em instituição bancária indicada pela 
CONTRATADA.  

4.1.3 A conta indicada deve ser de titularidade a CONTRATADA e será incluída no cadastro de 
fornecedores do Sistema FIEMT, não sendo efetuado o pagamento através de crédito em conta de 
terceiros. 

4.1.4 Caberá a CONTRATADA, caso haja alguma alteração de dados bancários ou cadastrais, requerer 
formalmente as alterações junto ao Sistema FIEMT, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da 
data de vencimento de qualquer obrigação financeira. 

4.1.5 Qualquer alteração da forma de pagamento será submetida á análise e autorização prévia e formal 
da Administração Superior do CONTRATANTE. 

 
4.2 Dos Prazos Faturamento e Pagamento: 

4.2.1 O pagamento referente aos serviços será efetuado mensalmente até o 25º (vigésimo quinto) dia 
do mês subsequente ao mês de execução/fornecimento. 

4.2.2 O cumprimento dos prazos estabelecidos para pagamento fica condicionado à aprovação dos 
serviços pela Fiscalização da Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, bem como à 
apresentação do faturamento e documentos entre o 1º ao 5º dia do mês subsequente ao de execução. 
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4.2.3 Os prazos estipulados para pagamento somente serão cumpridos caso a CONTRATADA apresente 
a Nota Fiscal/Fatura nas datas descritas no item 4.2.2. 

 
4.3 Condições de Pagamento: 

4.3.1 A CONTRATADA deverá manter as condições de Regularidade Documental compatíveis com as 
exigidas no momento da contratação apresentando juntamente com a Fatura/Nota Fiscal os documentos 
abaixo relacionados: 

 
a) Durante a vigência da Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS e execução: 

 
I. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

- vigente; 
II. Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS - vigente; 
III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - vigente; 
IV. Certidão Negativa de Débitos da competência da Procuradoria Geral do Estado – vigente; 
V. Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Estadual - vigente; 
VI. Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Municipal - vigente; 

VII. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial – vigente. 
 

4.3.2 A CONTRATADA deverá informar no corpo da Fatura/Nota Fiscal a identificação da Ordem de 
Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, a descrição dos serviços ou produto, o período de 
execução/fornecimento, as quantidades, o preço unitário e o preço total. 

 

4.3.3 O CONTRATANTE fará todas as retenções obrigadas por lei no momento do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura. 

 

4.3.4 O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento quando observada qualquer 
irregularidade na prestação dos serviços, desde que a irregularidade seja comunicada formalmente à 
CONTRATADA e em tempo hábil para correção e esta não tenha corrigido. 

4.3.5 A CONTRATADA não poderá reclamar de qualquer aplicação de juros ou multas sobre os 
pagamentos atrasados quando o atraso for decorrente de pendências contratuais de sua 
responsabilidade, bem como a suspensão não a exime das obrigações por ela assumidas. 

4.3.6 É responsabilidade da CONTRATADA certificar-se de que a Fatura/Nota Fiscal foi entregue ao 
destino correto, não cabendo qualquer reclamação por extravio de documentos, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos decorrentes deste extravio. 

4.3.7 Todas as despesas decorrentes de transações bancárias serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

4.3.8 Nenhum pagamento será realizado sem que todas as exigências documentais sejam supridas e 
qualquer obrigação da CONTRATADA não seja cumprida. 

4.3.9 O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco ou aqueles que forem negociados em factorings. 

 
4.4 Dados para Emissão e Apresentação do Faturamento: 

4.4.1 Deverão ser emitidas as Faturas/Notas Fiscais para o CONTRATANTE, com os seguintes dados: 
 

CNPJ 
NOME 

EMPRESARIAL 
NOME 

FANTASIA 
INSC 

MUNICIPAL 
ENDEREÇO 

     

4.4.2 A Fatura/Nota Fiscal e documentações exigidas deverão ser entregues no seguinte endereço: 
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ENTIDADE: 
SETOR: XXXX 
ENDEREÇO: XXXX, n. XXX.  
BAIRRO: XXXX 
CIDADE: XXXX - CEP: XXXXX-XX 
 

4.5 Fica expressamente proibida a utilização da presente Fornecimento de Material e Serviço-OFMS para 
fins de caução ou de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE, bem 
como qualquer cessão de crédito oriundo deste instrumento. 
 

5- DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATADA 

5.1 Compete à CONTRATADA: 

a) Manter durante a execução desta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS as 
documentações jurídicas e fiscais compatíveis com as exigidas para contratação; 
 
b) Prestar os serviços no prazo estipulado, observando as especificações mínimas constantes neste 
instrumento; 
 
c) Comunicar ao CONTRATANTE com antecedência mínima de xx (xx) dias sobre quaisquer 
circunstâncias que impossibilite o cumprimento dos prazos estipulados neste instrumento; 
 
d) Entender-se perante as autoridades competentes, referente ao objeto contratado e repassar ao 
CONTRATANTE qualquer informação que seja de sua responsabilidade; 
 
e) Responder por qualquer dano ou prejuízo causado diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
em decorrência de sua negligência, imperícia, culpa ou dolo, durante a realização dos serviços; 
 
f) Responsabilizar-se por atrasos na realização dos serviços, quando forem decorrentes de sua culpa 
ou dolo; 
 
g) Informar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de xx (xx) horas contadas a partir do recebimento 
desta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, sobre qualquer ocorrência que implique na 
paralisação ou atraso na realização dos serviços sendo que a inexecução, total ou parcial, sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, poderá implicar na aplicação das penalidades; 
 
h) Arcar com os custos referentes ao transporte, mão de obra especializada, encargos trabalhistas, 
previdenciários, e demais obrigações fiscais e parafiscais, bem como as demais despesas, oriundas 
dos serviços originários da referenciada contratação; 
 
i)  Comunicar imediatamente à CAQC - Coordenadoria de Aquisições e Contratos do SISTEMA 
FIEMT qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros elementos necessários para 
recebimento de correspondência; 
 
j)  Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos causados por culpa ou dolo, devendo o licitante vencedor adotar 
todas as medidas preventivas, com fiel observância à exigência da Autoridade Competente e às 
disposições legais vigentes; 
 
k) O serviço que apresentar desconformidade com as exigências requisitadas deverá ser 
imediatamente refeito pela CONTRATADA sem ônus para ao SFIEMT no prazo máximo de 02 (dois) 
dias corridos, a contar da data de retirada; 
 
l) Os acidentes que porventura ocorram no transporte dos materiais e, ainda, os fatos de que resultem 
a destruição ou danificação, inclusive os atrasos atribuídos exclusivamente a CONTRATADA, mesmo 
que decorram de caso fortuito ou de força maior, são de responsabilidade integral do mesmo, devendo 
a CONTRATADA realizar o pagamento de todos os ônus decorrentes deste fato. 
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m) Manter sigilo absoluto sobre as informações que dispuser do CONTRATANTE decorrentes do 
cumprimento do objeto do contrato; 
 
n) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
o) Arcar com todas as despesas necessárias a execução do objeto contratado, tais como mão de obra, 
instalação/montagem e desinstalação dos equipamentos, fretes, despesas concernentes à operação 
dos equipamentos (quando aplicável), treinamento e entre outras que deverão estar inclusas no valor 
de sua proposta; 
 
p) Iniciar a execução do objeto contratado conforme data e local estipulados nesta ordem de 
fornecimento; 
 
q) Não transferir a outrem, parcial ou totalmente, a execução do objeto contratado sem a prévia e 
expressa autorização do contratante; 
 
r) Manter, permanentemente à frente dos trabalhos um supervisor geral, o qual deverá apresentar 
todo e qualquer esclarecimento referente ao andamento dos serviços objetos desta ordem de 
fornecimento; 
 
s) Responsabilizar-se por qualquer infração que houver dado causa, seja quanto a legislação federal, 
estadual ou municipal, devendo arcar com todos os ônus destas infrações;  
 
t) Restar quaisquer esclarecimentos solicitados pela administração da contratante no que diz respeito 
à execução do objeto contratado, dentro dos prazos estabelecidos; 
 
u) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 
 
v) Comunicar imediatamente à CAQC - Coordenadoria de Aquisições e Contratos do Sistema FIEMT 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência; 
 
w) Substituição ou a troca, às suas expensas, imediatamente, salvo deliberação em contrário acordado 
com a CONTRATANTE, após notificação formal, a locação de equipamentos, tendas, lonas, jogos de 
mesa com cadeiras, estruturas metálicas e tubulares, fornecidos em desacordo com as características 
e especificações técnicas desta ordem de fornecimento, bem como com respectiva proposta de preços, 
ou que apresente vício de qualidade; 
 
x) Eventuais danos ou extravios dos equipamentos/acessórios serão por conta da CONTRATADA;  
 
y) Despesas com frete, acessórios para funcionamento dos equipamentos e deslocamento serão por 
conta da CONTRATADA;  
 
z) A CONTRATADA deverá disponibilizar identificação (camiseta, crachá,...) ao pessoal técnico. 

 
aa) Para os Lotes/Itens relacionados no Anexo I-A item 3.11, a Contratada deverá apresentar 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução dos serviços registrados no CREA-MT ou 
CAU/MT antes do início dos serviços, comprovando na ART/RRT o vínculo do responsável técnico com 
a empresa contratada, executar os serviços de acordo com o cronograma do evento, cumprir local, 
data, total de horas da prestação dos serviços e demais exigências que a contratante solicitar. 
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6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1 Compete ao CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos nesta Ordem de Fornecimento de Material e 
Serviço-OFMS, desde que os serviços estejam devidamente regulares, bem como a CONTRATADA 
esteja em condições de regularidade perante suas obrigações; 
 
b) Designar um fiscal responsável pelo acompanhamento da execução da Ordem de Fornecimento de 
Material e Serviço-OFMS, devendo este comunicar ao setor responsável sobre qualquer irregularidade 
apresentada durante a prestação do objeto deste instrumento; 
 
c) Proporcionar as facilidades que considerar indispensáveis a boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da 
CONTRATADA nas suas dependências; 
 
d) Notificar formalmente a CONTRATADA sobre irregularidades apresentadas na realização dos 
serviços; 
 
e) Fiscalizar efetivamente a realização dos serviços, não eximindo a CONTRATADA das 
responsabilidades por ela assumidas; 
 
f) Comunicar a CONTRATADA com antecedência sobre qualquer alteração necessária na execução 
do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais. 

 
g) Comunicar a contratada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias sobre qualquer alteração 
necessária na execução do objeto do contratado, desde que esta alteração não gere custos adicionais 
para a CONTRATANTE; 
 
h) Exigir da contratada a manutenção rigorosa das mesmas condições de habilitação assumidas no 
momento da contratação; 
 
i) Acompanhar rigorosamente a prestação dos serviços de forma a obter o melhor resultado possível; 
 
j) Definir em conjunto com a CONTRATADA, através de responsável designado para tal, o 
planejamento da execução dos serviços objeto desta ordem de fornecimento. 

 
6.2. Compete ao Fiscal do Contrato:  
 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento e certificação do cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA;  
 
b) Controlar os prazos contratuais, observando o disposto nas Instruções de Trabalho e Legislação 
vigentes;  
 
c) Elaborar relatórios de fiscalização, quando for o caso, encaminhando-o ao responsável para 
inclusão no processo de contratação; 
 
d) Tomar conhecimento de todos os instrumentos que deram origem à contratação, mantendo 
registros físicos ou digitalizados, para consultas e acompanhamento;  
 
e) Disponibilizar, quando for o caso, todas as informações e condições necessárias para que a 
CONTRATADA cumpra fielmente as suas obrigações;  
 
f) Registrar as Ocorrências observadas durante a execução contratual, requerendo formalmente a 
regularização por parte da CONTRATADA ou, quando for o caso, encaminhar para providências de 
seus superiores;  
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g) Cumprir, no que forem cabíveis, as demais obrigações previstas nas Instruções de Trabalho 
vigentes.  
 
h) Comunicar a CONTRATADA com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias úteis sobre qualquer 
alteração necessária na execução do objeto contratado, dando subsídios de informações para que a 
mesma execute fielmente as obrigações assumidas;  
 
i) A fiscalização da prestação dos serviços, será exercida pela Coordenadora Desenvolvimento 
Institucional, Unidade SESI e SENAI.  
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Reajuste, Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Repactuação 

7.1 A Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS poderá ser reajustada, desde que mediante 
solicitação prévia e escrita da CONTRATADA, mediante APOSTILAMENTO, utilizando-se do índice 
INPC/IBGE, desde que observado o interregno de 01 (um) ano, a contar da data da proposta. Caso a 
CONTRATADA não solicite no período aquisitivo do reajuste, terá seu direito precluso, podendo apenas 
solicitar no próximo período. 

7.2 Quanto ao reequilíbrio de preço, este poderá ocorrer mediante solicitação formal da CONTRATADA, 
desde que formalizado por escrito, acompanhado de demonstração analítica da variação dos componentes 
dos custos da Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, devidamente justificado e instruído com 
documentos comprobatórios, sob pena de preclusão. Uma vez formalizada a solicitação, devidamente 
protocolizada, esta será encaminhada à Autoridade Competente para posterior deliberação superior. 

7.3 O preço poderá, ainda, ser revisto para mais ou para menos, a qualquer momento durante a vigência da 
Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, em razão de fato imprevisível, ou previsível, mas de 
consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do objeto contratado, oriundo de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ocorrido após a apresentação da proposta, desde que a parte 
interessada apresente as devidas comprovações, documentos e justificativas do fato que deu causa ao 
desequilíbrio. Tudo mediante solicitação prévia e escrita da CONTRATADA, sob pena de preclusão. 

7.4 Qualquer alteração do preço será precedida de apreciação técnica e jurídica, bem como análise quanto à 
compatibilidade do preço requerido com o preço praticado no mercado. 

7.5 A CONTRATADA só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual. 
 

8 – DA RESPONSABILIDADE 

8.1 Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA a responsabilidade e consequências decorrentes 
de: 

a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
b) Informações relativas ao direito de privacidade industrial e empresarial; 
c) Acidente de qualquer natureza com empregados, materiais, aparelhagens e instalações do 
CONTRATANTE ou terceiros. 

 
8.2 A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução da Ordem de Fornecimento de Material e 
Serviço-OFMS, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas no instrumento convocatório da licitação em questão. 
 

9 – DA RESCISÃO 

 

9.1 A presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS poderá ser rescindido: 

a) De comum acordo entre as partes, mediante termo escrito, sem quaisquer ônus para ambas as 
partes; 
 
b) Por não mais interessar a qualquer delas, mediante aviso expresso e recebido com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para ambas as partes; 
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c) Por ato unilateral e escrito por motivo de: 
 

I) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
II) Não execução dos serviços sem justa causa e prévia comunicação. 
III) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata, falência ou recuperação judicial da 
CONTRATADA; 
IV) Na eventualidade da CONTRATADA utilizar a presente Ordem de Fornecimento de Material e 
Serviço-OFMS, para fins de caução ou de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa 
do CONTRATANTE. 

 
9.2 Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o presente 
ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes, termos em que a 
CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 
 

10 – DAS PENALIDADES 

10.1 Excetuados os casos fortuitos ou motivos de força maior, o não cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas nesta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS e instrumentos que lhe deram 
origem, a sua inexecução, total ou parcial, poderá acarretar nas seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total desta Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-
OFMS; 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE por período não superior a 02 
(dois) anos, conforme o caso; 
d) Perda do direito da realização dos serviços. 

 
Parágrafo único: As sanções previstas no item 10.1 poderão ser aplicadas concomitantemente, desde que 
garantida à prévia defesa. 
 
10.2 Só serão considerados motivos de força maior, para fins de isenção das penalidades previstas neste 
instrumento, todo fato ou circunstâncias imprevisíveis, impossível de ser evitadas, que impeçam real e 
diretamente o cumprimento das obrigações contratuais, como definido no Código Civil Brasileiro; 
 
10.3 No caso de não ser reconhecida a alegação de motivos de força maior, a paralisação da realização dos 
serviços, será considerada para fins de aplicação da penalidade constante no item 10.1. 
 
10.4 Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 
 
10.5 Em caso de aplicação da penalidade de multa, quando transcorridos os prazos estabelecidos para 
defesa e para pagamento, o CONTRATANTE reserva-se o direito de reter e/ou descontar o valor da 
penalidade dos créditos que CONTRATADA eventualmente tenha a seu favor, sem prejuízo da proposição de 
medidas judiciais cabíveis. 
 

11 – Das Disposições Gerais 

 

11.1 A tolerância de uma das partes ao descumprimento pela outra de quaisquer cláusulas e condições aqui 
previstas, não implicará em novação, desistência, remissão, alteração ou modificação da Ordem de 
Fornecimento de Material e Serviço-OFMS e seus anexos, sendo o evento ou a omissão considerada e 
interpretada como mera liberalidade da parte que assim transigiu, anuiu ou não exigiu o cumprimento da 
obrigação, não afetando o exercício posterior do direito. 
 
11.2 É vedado a qualquer uma das partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 
deveres objeto da presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, sem a prévia autorização 
da outra parte. 
 



 
UNIDADE CORPORATIVA 

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS 
 

 
Ordem de Fornecimento de Materiais e Serviços-OFMS n.º XX/20XX da ENTIDADE-Processo n.º XX/20XX - Página 9 de 9 

 
 
 
 

 

11.3 Quando o CONTRATANTE vier a responder como ré ou reclamada, a qualquer ação judicial ou 
administrativa que possa ocorrer em consequência da execução desta Ordem de Fornecimento de Material e 
Serviço-OFMS, a CONTRATADA fica obrigada a reembolsar integralmente o CONTRATANTE das despesas 
decorrentes de eventual condenação, custas, despesas processuais, inclusive honorários periciais e 
advocatícios, com juros e correção monetária. 
 
11.4 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas e as normas previstas no 
Regulamento de Licitações e Contratos do (ENTIDADE), durante a vigência deste instrumento. 
 
11.5 No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial da Ordem de Fornecimento de Material e Serviço -
OFMS, poderá ser acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
artigo 30, do Regulamento de Licitações e Contratos do (Descrever a Entidade). 
 
11.6 A CONTRATADA não poderá subcontratar no todo ou em parte, o objeto da presente Ordem de 
Fornecimento de Material e Serviço - OFMS, sem a expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
11.7 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes. 
 

12 – DO FORO 

12.1 As partes elegem o foro de Cuiabá/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da 
presente Ordem de Fornecimento de Material e Serviço-OFMS, inclusive os casos omissos, que não 
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. E por estarem de acordo, as partes firmam a OFMS. 

 
Data da Emissão: Cuiabá/MT, XX de mês de 20xx 

 
 

___________________________________ 
NOME POR EXTENSO 

Representante do Contratante 
 
 

Data da Assinatura: xx/xx/xxxx. 
 

___________________________________ 
NOME POR EXTENSO 

Representante Legal da Contratada  
 


