
ANEXO VI 
ORDEM DE FORNECIMENTO 

 
 

 
 
SC 401, Km 01, Lote 02 – Parque Tecnológico Alfa – Florianópolis. 
88030-000 – Santa Catarina – Fone: 48.32210883 
CNPJ: 82.515.859/0001-06     IE. Isento 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº  

Edital SEBRAETEC 007/2016 
 

 
 
Todas as condições de execução deste serviço estão contidas no Modelo de Contrato (de atendimento 
individual ou atendimento coletivo) (Anexo VI ou VII do Edital de Credenciamento de Prestadores de Serviço 
ao Sebraetec -  Serviços em Inovação e Tecnologia n° 007/2016) que faz parte integrante deste documento 
para todos os efeitos 
 
PARTES 
 

I. [Nome da EMPRESA DEMANDANTE], doravante designada CONTRATANTE, [natureza jurídica], com 

sede __________ [endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______, neste ato representada, de acordo 

com o Contrato Social, pelo ___________ [nome do representante legal], inscrito no CPF/MF sob o nº. 

________. 

 

II. [Nome do PRESTADOR DE SERVIÇOS], doravante designada CONTRATADO, [natureza jurídica], com 

sede __________ [endereço], inscrito no CNPJ/MF sob o nº. _______, neste ato representado, de acordo 

com o Contrato Social, pelo ___________ [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 

nº. ___________, expedida pelo ______, e inscrito no CPF/MF sob o nº. ________ . 

 

III. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA – SEBRAE/SC, 

doravante designado ANUENTE, entidade associativa de Direito Privado sem fins lucrativos, sob a forma de 

serviço social autônomo, com sede à Rod. SC 401, Km 01, Lote 02 - Parque Tecnológico Alfa - João Paulo - 

Florianópolis - SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 82.515.859/0001-06, neste ato representado por 

_________________________, portador da Carteira de Identidade nº. ______, expedida pela _____, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº. __________, e pelo ________________________, ___________, portador da 

Carteira de Identidade nº. __________, expedida pela _______, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

________________________. 

 
 



OBJETO 
 

Esta Ordem de Fornecimento tem por objeto a contratação de prestação de serviços de ______________, 

financiado pelo Programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia, a ser prestado à CONTRATANTE, 

pelo CONTRATADO, na seguinte subárea: _____________________________ 

 
VALOR DA ORDEM DE FORNECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

Os serviços objeto desta Ordem de Fornecimento custará o valor de R$ ______ , a ser repassado em ____ 

parcelas, da seguinte forma: 

I. primeira parcela, de R$_______(________) a ser repassada após a entrega do produto/serviço 

____________________________________; 

II. segunda parcela, de R$_______(________) a ser repassada após a conclusão dos serviços e/ou 

entrega dos produtos ____________________________________. 

§ 1º O SEBRAE subsidiará o valor de R$ ______, correspondente a 60% do valor total do serviço objeto dA 

presente Ordem de Fornecimento. 

 

§ 2º O CONTRATANTE será responsável pelo pagamento de R$ ______, correspondente a 40% do valor 

total do serviço objeto da presente Ordem de Fornecimento, valor este que será repassado ao SEBRAE/SC 

que transferirá ao CONTRATADO. 

 

VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência desta Ordem de Fornecimento para execução dos serviços será de ___ meses a contar 

da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período ou fração, por interesse das Partes. 

 
 

__________________________________ 
Empresa Demandante 

(Contratante) 

__________________________________ 
Prestador de Serviço 

(Contratado) 

 
 

__________________________________ 
SEBRAE/SC 

(Anuente) 

__________________________________ 
 SEBRAE/SC - Gestor do Projeto 

(Fiscal do Contrato) 

 



 


