FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCtA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBtíC(jrEOEnAt

DoiPOotn EXECUTIVO

Funpresp
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOSN' 46/2019
N' de Processo: 000.113/2019

N' de Inexigibilidade: 24/2019

1. DASPARTES

CONTRATANTE Fundação de Previdência Complementar do Seí--vidorPúblico Federal
Funpresp Exe
CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço: Edifício Corporate Financial Conter -- SCN
(quadra 02
Bloco A 2' andar, salas 202/203/204
Fome: (061) 2020-9700
CEP: 70.712 900 Brasília DF

CONTRATADO

ABRAPP
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar

CNPJ:50.258.623/000137
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12551

Btookhn Novo, São Paulo

SP

Fone (11) 3043 8784
CEP: 04578-903 São Paulo

SP

2. DO OBTETO
2.1.
A presente Ordem de Execução de Serviços teta por obleto a contratação da ABRAPP
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar para a participação
das empregadas Ana Carolina Santos Fontes, Sandiscléia Bem Gutiei.rez e Mania de Fátirna Goles
de l..ilha no evento "l' Encontro Nacional de Estratégias e Criação de Valor das EFPC''
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DAS ESPECIFICACÕES DOS SERVICQS

3.1
0 1' Enconuo Nacional de Estratégiase CJ-iaçãode Valor dasEFPC tem como público-alvo
Dirigentes, conselheiros, gestores, profissionais das áreas de cotnunicação e marketing,
relacional-mentoe educaçãoalém de todas as demais áreasenvolvidasdireta ou indiretamente com os
teniâ.s

3.2

0 evento ocorrerá no período de 03 e 04 de junho de 2019, na cidade de Brasília/DF.
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4.1.

Pela execuçãodos sei:viçosobjeto deste instrumento, a FI.JNPRESPpagará à ABRAPP o

valor global de R$ 3.150,00(três mil e cento e cinquentareais),em conforamdadecaiu a sua

J.
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proposta, que passaa ser parte integrante deste instrumento, assim-n
entendido o documento extraído
do link.http://xmmv.abtapp.otg br/Eventos/Paginas/Evento
Detalhes.aspx?cid=75
4.2.
Frisa-se que a Funpresp-Exc integra o quadro associativo da ABRAPP
Associação
Brasileha das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, confoi-me Declamção de Filiação
anexa a este .ulsttumento.

4.3.
Considerando a Política de Desconto c Condições Especiais da Abrapp, o valor da inscrição,
conforme Folder do uehlamento é de R$ 1.050,00 (um anil e chlquenta reais).
4.4.
O boleto de pagamento será extraído no site quando da inscrição dos participantes no site
http://xmwv.abrapp.oi ílbr, devendo ser pago até a data de venchnento que constará no docutnento.
4.5.
Oconendo a invial)ilidade de pagamento na data que constar no boleto extraído no site, a
situação será comunicada à Gerência de Gestão de Pessoas,para que essa mantenha contato com a
\BRAPP para emissãode novo boleto com data posterior.

5.
5.1.

DAVIGENCIA
Esta Ordem de Execução de Sendços terá x,igênciade 180 (cento e oitenta) dias após sua

eiTussao.
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DASOBRIGACOESDOCONTRATADO

6.1

São obrigações do CONTRATADO

a)

não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressaanuência da

CONTRATANI'E,

as obrigações oriundas dessa conuatação;

b)
abster se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das ati\idades,
objeto deste insuumento, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

c)

assegurar a participação dos pro6íssionais no encontl-o, se atendidos os requisitos

necessanos.

d)

utihzai empregados habilitados e com conhecimento dos senriços a serem executados,

em confortnidade com as non-nase determinações em vigor;

e)

não permitir a utilizaçãode qualquer trabalho do menor de dezesseisanos, excito na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permita a utilização do uabalho
do menor de dezoito anos em uabalho notunlo, perigoso ou insalubre
í)
responsabilizar-sepor todas as despesascom material, tlaãode obra, acidentes de traballlo,
encargos uabalhistas, previdenciários, Ríscaise comerciais, transportes, materiais, seguros
operactonaís, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espéciee quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

g)

prestar os ser\ruçosconforme as especinlcações constantes no PrometoBásico, no prazo e

local fixados.

ÜJ.'

\

l;undação dc I'residência Complementar do Servidor Público Federal do I'odor Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra 2 Bloco A

Sala202/203/204

Ed- Corporatc b'inancialCenter Brasííia DF / 70712-900 (061) 202q )700
\x-wu'.fllnprcsp.com.br

9

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO. PODER EXECUTIVO

Funpresp
DAS OBRIGACÕESDA CONTRATANTE

7

7.1 São obrigações da CONTRATANTE
a)
conferir a execuçãodos se[-aços, efetuando o seu ateste se estiver em conformidade cot-r]
as exigênciasdesta Ordem de Execução Setüços;
b)
cumprir os comprotnissos Gmanceiros assumidos com
conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento;
c)
notiHlcar, formal e tempestivamente, o CONTRATADO
observadas durante a prestação do serviço;

d)

o CONTRATADO,

em

quaisquer irregularidades

exigir o cumpl-hnento de todos os compromissos assumidospelo CONTRATADO, de

acordo com os termos de sua proposta comercial e deste insuumento;

e)
notiRícar o CONTRATADO, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execuçãodos sewiços, Rtxandoprazo para a suacorreção.
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DAS SANçõES ,AnMiNISTit:ATIRAS

8.1. O descumpl-ünento das cláusulas e condições deste insuumento
CONTRATADO às sançõesprevistas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

sujeitará

o

8.2. Em caso de atrasos na prestação dos sel-aços, o CONTRATADO ficará sujeito à multa
diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total contratado, por dia de atraso
injustificado, até o período tnáximo de 30 (trinta) dias, a parta do qual será cobrada,

cumulativamente,multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado,
sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n' 8.666/1993.

8.3.

As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser descontadasdo

saldo havido pelo CONTRATADO
da Lei

8.4.

n' 8.666/1993.

)unto à CONTRATANTE,

conforme art. 86, S 3' e 87, S I'

Quando inviáveis ou insuRícientesas compensaçõesprevistas no parágrafo anterior, o

CONTRATADO seráintimado a recolhero valor restanteou integralda multa apurada,no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.

U«J..p
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DAGARANTIACONTRATUAL

Funpresp

9.1 Pela natureza dos ser3riçose considerando untar-se de contratação dc pequeno vulto, não
será exigida a prestação dc garantia contratual.

lO.DO REAJUSTE
10.1

O preço contratado

é Hino e irreajustável

Bt-asília,27 de maio de 2019

Pela FUNPRESP-EXE:

PelaCONTRATADA
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