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l

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N' 39/2020
Processo N': 000.i112/2020

Inexigibilidade N': 20/2020

1. DASPARTES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE pJ{EVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDER.AL DO PODER EXECUTIVO
FUNPRESP-EXE

CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço: SCN Quadra 02, Bloco A, Edifício Cotporate Financial Center
2'andar,salas 201/202/203/204

Telefone: (061) 2020-9795
Brasíha -- DF

CEP: 70.712-900

CONTRAI.ADA: Integração Escola de Negócios LT'DA
CNPJ: 03.493.782/0001-36
Endereço: Rua Manuel Guedes, 504, Itaim Bebi, São Paulo
Telefone: (01 1) 3046 - 7878
São Paulo -- SP
CEP: 04536-908

2. DOOBIETO

2.1. A pi-esente Ordem de Execução de Serviços tem por objeto a contratação da Integi-ação
Escola de Negócios L:l'DA., inscrita no CNPJ n' 03.493.782/0001-36, para participação de l
(um) proâssional da Funpresp-Exe, Leonardo Reis Andrade, no curso "Adminisu-ação de
Conflitos e Negociação da Cooperação'' a ser realizado no período de 29 de julho a 07 de agosto
de 2020, na modalidade de ensino a distância (EAD).

3. DADESCRICAODOSERVICO

3.1. O curso "Administração de Conflitos e Negociação da Cooperação" tem como público-
alvo líderes e pi:ofissionais que en&entam conflitos etn sua rot:ina de uabalho e precisam da
cooperação para atingir resultados.
3.2. O treinamento será minisuado na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga
horária total de 08 (oito) horas. As aulas ao vivo estão agendadas para os dias: 29/07/2020 -- 14h
às 16h; 31/07/2020 -- 14h às 16h; 05/08/2020 -- 10h às 12h; 07/08/2020 10h às 12h.

3.3. A proposta do curso é fornecer práticas de negociação da cooperação, que ampliem o
ganha-ganha nas relações corporativas, a íim de obter maior harmonia e cooperação coletiva na
empresa.
3.4. Os principais objetivos a serem alcançados com o Ueinamento são: compreender o
funcionamento dos conflitos nas equipes, pai:a soluciona-los de modo produtivo; aprender a
mapear os conflitos do ambiente de trabalho, a fim de evitar dados e diminuição da
produtividade; fomecer técnicas para aumentar ! capacidade de conduzir a administração dos
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conflitos de maneira que sejam obtidos ganhos de relacionamento e cooperação; e aprender a
negociar o nível de cooperação, estimulando a ação em comum para resultados maiores.
3.5. No curso serão utilizadas metodologias ativas de aprendizagem, em que os participantes
e'uam nn/l;c.aa c,{n+ac'QC' n n-rrnlgAPAAC. nnq-n qrqAn+l lnaq- OAIBznAao o f-+.tnlarn+. n llrlDpaf3r'a r''lc
La.zfLlll a.IAallD\#D) DllILb\)\,\) \ a YCtlla.\.vÇD l/ílLrt X\ALltLXXX\pita. Dvxt \v\#a b L\.rJ Lctl bçl db xx\+q-LítlAb-44- \./a

exercícios serão dinâmicos, interativos e proporcionarão discussões de situações práticas da
rotina do líder.

3.6. O profissional terá acesso ao conteúdo pelo período de 60 (sessenta) dias.
3.7. O valor a ser pago inclui o cel:tificado, que será automaticamente liberada em ambiente

virtual após a avaliação e conclusão do curso
3.8. Os sel:viços a serem conuatados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n' 9.507 de
2018, constituindo se em atividades matei-tais acessórias, instrumentais ou complementares à área
de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
3.9. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício enfie os empregados da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação enfie estes que
caracteíbe pessoalidade e subordinação.

4. DO PRECO E DO PAGAMENTO

4.1. Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a Funpresp-Exe pagará a Integração
Escola de Negócios LTDA, inscrita no CNPJ n' 03.493.782/0001-36, o valor global de R$
890,00 (oitocentos e noventa reais), referente a 01 (uma) inscrição, em confol:midade com as
inforí-ilações constantes na página de inscrição no treinamento, que passa a ser parte integrante
deste instrumento, qual seja: https://nithtreinamentos.com.br/curso/departamento-pessoal-e-
esocial-do zero/

4.2. No valor previsto no subirem anterior estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
e indiretas decoi-rentes da execução do objeto, inclusive tributa)s, encargos sociais, Uabalhistas,
previdenciádos, ãscais e comerciais incidentes, seguro e outros necessários ao cutnptimento
integral do objeto da contratação.

4.3 0 boleto/nota fiscal/natura devem:á ser enuegue no protocolo geral da
CONTRATANTE, localizado no endereço: SCN, Quadra 02, Bloco "A" 2' andar -- Edifício
Corporate Financial Center -- salas 201/202/203/204 - CEP 70.712-900 -- Btasília--DF,
devidamente disco:imitado.

4.4 Alternativamente à nota âscal/fatui-a/boleto, a CONTRATADA poderá enviar boleto
bancário para o e-mail codex.genes(@fünpresp.cona br ou gelog.pagamento@ftinpresp com.br.

4.5. Somente serão acentos boletos/nota âscal/natura corretamente preenchidos e sem usuras

4.6. Será considerada como data do pagamento a data da emissão do Documento de Ordem
de Crédito - DOC em favor da CONTRATADA.

4.7. O CNPJ constante da nota âscal/futura/boleto deverá ser o mesmo indicado na
Proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

4.8. Qualquer ati'aso na apresentação da nota âscal/fatui-a/boleto ou dos documentos
exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo de
vencimentodaobdgaçãodaCONTRATANTE. ,.\ ,,..\ l \ . a ./'
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4.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe fot 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 financeira, e sua apui:ação 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 por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes Mmnulas:

EM = 1 x N x 'VP
Onde:

1= Índice diál:io de atualização financeira;

EM = Encargos moratódos;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atl-aso.

5. PRAZODEEXECUCAO

5.1

6.

Os profissionais terão acesso ao curso pelo pedodo de 01 (um) ano

DA'VIGENCIA

6.1. Esta Ordem de Execução de Serviços terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir
da sua etnissão e somente poderá ser pi:oi:rogada nos tei-mos do art. 57, SI', da Lei n'
8.666/1993.

7. DASOBRIGACÕESDACONTRAT.ADA

7.1 São obí:igações da CONTei.ATADA:

a) realizar o curso conforme programação constante na proposta comercial assegwando a
participação do profissional do quadro da Funpresp-Exe inscritos na capacitação;

b) responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de
Uabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, seguros
operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer ousas
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, cu)a inadimplência não
transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;

c) não transferir a ouvem, no todo ou em parte, os sel:viços avençados;

d) encaminhar o boleto bancário para pagatnento, com antecedência mínima de lO (dez) dias
do vencimento;

e) efetuar a pi:estação dos serviços em perfeitas condições, conforme especiâcações, prazo e
local constantes dessa Ordem de Serviços, do Prometo Básico e de sua proposta;

f) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as nomlas e determinações em vigor;

g) manter a situação regula no que tange às obl:igações âscais e trabalhistas, diante a
vigência da contratação;
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h) não pemlitir 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, pei-igoso ou insalubre; e

i) relatar à CONTRATANTE, tão logo tenha ciência, toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRAT.ANTE

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
nas condições pactuadas com a CONA.RATADA;

b) exigir o cumpl:imenso de todas as obrigações assulTlidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) notiílicar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

d) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pot empregado especialmente
designado, anotando em [egistro própí:io as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
colmo o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autor-idade competente para as providências cabíveis; e

e) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fato-a apresentada
pelaCONTRATADA.

f) confel# a execução dos serviços, efetuando o seu ateste se estiver em conformidade cole
as exigências deste Prometo Básico.

DASUBCONTRATACAO9.

9.1

10.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual

DAS S.ANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. 0 descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993.

l0.2. Em caso de descumpl:imento, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de 0,33%
(trinta e uês centésimos por cento) do valor total contratado, por dia de atraso injustiâcado, até o
período máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10% (dez
por cento) sobre o valor do mesmo serviço, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
n' 8.666/1993.

l0.3. As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser descontadas do
saldo havido pela CONTRATADA )unto à CONTRATANTE, confomae os artigos 86, S 3' e 87,
S I' da Lei n' 8.666/1993.

l0.4. Quando inviáveis ou insuõcientes as compensações previstas item anterior, a
CONTRATAI)A será intimada a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no prazo
de 30 (tl:anta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.

l0.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o conta:aditól-io e a ampla defesa à CO.N'-TRATADA, observando-se,,.6
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procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei n' 9.784/1999.

l0.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do inhator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUCÃO

11.1 0 acompanhamento e a õscalização da conuatação consistem na vel:iãcação da
confomudade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprhnento do a)uste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos ans 67 e 73 da
Lei n' 8.666/1993, e do art. 10 do Decreto n' 9.507/2018.

11.2 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e console da execução dos set:viços.

11.3 A veriãcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
cdtédos previstos neste instrumento e no Prometo Básico.

11.4 0 representante da CONTRATANTE deverá promover o registo das ocorrências
verificadas, adorando as providências necessárias ao fiel cumpi:imento das cláusulas contratuais,
confom)e o disposto nos SS I' e 2' do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.

11.5 0 descumpi:imento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela CONTjtATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, confom)e disposto
nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.

11.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitóiios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em cotresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de confonnidade com o art. 70 da Lei n' 8.666/1993.

DARESCISAOu.

12.1. O presente instrumento poderá set rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n'
8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas.

12.2. Os casos de rescisão conuatual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o dh:eito à pi-évia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATIADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

adminisuativa prevista no att. 77 da Lei n' 8.666/1993.

O termo de rescisão, sempre que possível, sei:á precedido de:

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e
;n'']"n;T,- .-Ãp. . t...]t.c

b)PVVU V LXXHXLHVa

DASVEDACÕES

12.4.

,)

b)

')
B.
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13.1 E vedado à CONTRATIADA

a) caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operação financeha; e

b) interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimpleínento
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

T) A C A T Vnn A í'l\n'C

por parte da

14.

14.1. Eventuais alterações conUatuais reger-se-ão pela disciplina do att. 65 da Lei n'
8.666/1993, bem como do Anexo X da Instrução Normativa SEGES/MP n' 05/2017.

15. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

15.1. O objeto a ser contratado caractel-iza uma conta-citação por inexigibMdade de licitação,
com fulcro no inciso ll do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993,
conforme segue:

Art. 25. E ineú$uel a licitação qttaltdo boltuer inúabilidade de competição, enl eQeciaL:

11 - pata a contratação de serúços técnicos eltltnterados lto art. 13 desta L.ei, de natmeWa singular, com
plu$issioltais oil empresas de }totória e+ecialiWação, vedada a inexi@bilidade para serúços de publicidade e
rliuulgação;

S I' Cottsideta-se de notória e+ecialiqação o pm$ssiotial oil elnPtesa (nÜo conceito no campo de sita eWecialidade,

[leconettte de desempenbo atltet'ior, estitdos, e>pe]iências, publicações, O]XaniWação, apa]ellJartzu]to, equipe técnica,
OI.l de anitos wqwisitos telaciottados coltl salas atioidades, pet'mira inferir que o self trabal})o é essulcial e

Indiscatiuelmellte o ttzais adeqT.lado à pLelm satisfação do objeto da cortEI'ato.

.An. 13. Para os$ns desta L-Êi, coltsidei'am-se serúços técnicos profissionais espedaliWados os trabalhos )elatiuos a:

treinanlento e @edeiçoanzelilo dc pessoal;

16. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666/1993, na Lei n' l0.520/2002 e demais nomlas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078/1990 -- Código de [)efesa do
Consumidor -- e normas e pl-incípios gerais de contratos.

17. DO REAJUSTE
17.1

18.

O preço é fixo e ineajustável

DOFORO

18.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste instrumento será o
Distrito Federal.

19 DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA

19.1 0s recursos orçamentados para a presente contratação estão contemplados
Orçamento da Funpresp Exe para o exercício de 2020.

no

U '0«.~ o'ü") ..)7'f«J cn l~\,....Z l
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20 DAGARANTIACONTRATUAL

20.1. Pela natureza dos ser:viços e considerando untar-se de contratação de pequeno vulto, não
será exigida a pi-estação de garantia conuatual.

Btasília, 17 de julho de 2020

Pela CONTRAI'.ANTE

c. :EITON DOS SANTOS ARAÚJO Á
Diretor de Administração U

Z
rente dê Pdtrimâhio

'RIND.ADE
.ogística e

Contratações
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