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ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N' 47/2019
Inexigibilidade N': 26/2019
Processo N': 000.111/2019

1. DASPARTES

CONTRATANTE Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
Funpresp-Exe
CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço: Edifício Coíporate Financial Conter SCN
(.quadra02
Bloco A 2' andar, salas 202/203/204 -- Fine: (061) 2020-9700
CEP: 70.712-900 Brasília -- DF

CONTjtATADO

Universidade Cot-porativa da Previdência Complementar - UNIABRAPP
CNPJ n' 21.775.752/0001-02
Endereço:Avenida das NaçõesUnidas, 12551 20' andar Brooklin

Novo
CEP: 04578 903
Fone: (11) 3043.8784

2. DOOBTETO

2.1. A presenteOrdem de Execuçãode Serviçostem por obleto a conta-atação
da
UNl:ABRAPP --

Universidade Corporativa da Previdência Complementar, de CNPJ

21.775.752/0001-02, para a participação dos empregadosTamisia Cristofone Novaes dos Santos,

'\

Ana Mana Milani Kronbauere Eduardo de MedeirosArauto no trehlamento"A operaçãode
seguridades nas EFPC'' nas datas de 10 e 11 de junho de 2019.
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DASESPECIFICACÕESDOSSERVICOS

3.1. O evento "A Operação de Seguddade nas EFPC", tem como público alvo profissionais que
buscam adquirir conhecimentos específicos vinculados às práticas das rotinas de trabalho, na área de
seguridadedas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
3.2.

A carga horária do curso é de 16 (dezesseis) horas.

3.3.

O curso será realizado nos dias de 10 e ll de junho de 2019 em Brasília
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4.1.

Dl:

DO PRECO E DO PAGAMENTO
Pela execuçãodos serviços objeto deste instrumento, a FUNPRESP pagaráà UNIABRAPP

o valor global de R$ 3.420,00(uês mil e quatrocentose vinte reais),em confonnidadecom a sua
proposta, que passaa ser parte integrante deste instrumento, assunentendido o documento extraído
do link http://xmv.uniabrapp.org.br/Paginas/Evento Detalhes.aspx?cid:92.
4.2.

Frisa se que a Funpresp-Exe

integra o quadro associativo da ABRAPP

Associaçã'
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Brasileira das Entidades Fechadasde Previdência Cotnplementar, confonne Declaração de Filiação

anexa a este mstl.umento.

4.3.
Considerando a Política de Desconto e Condições Especiais da Uniabrapp, o valor da
inscrição para associados da ABRÀPP/]CSS é de R$ ] .140,00.
4.4.
O l)oleto de pagamentoserá extraído no site quando da inscrição dos participantes no site
lltlp;/Z]Xww:14]11abií1l2lz:elig:!z,
devendo ser pago até a data de vencimento que constará no
documento.
4.5.
Ocorrendo a in\:iabilidade de pagamento na data que constar no boleto exuaído no site, a
situação será comunicada à Gerência de Gestão de Pessoas,para que essa mantenha contato cotn a
UNIABRAPI' pÊtraemissãode novo boleto cota data posterior.

5. DAVIGENCIA
5.1.

Esta Oidetaa de Execução de Set-viçosterá vigência de 180 (cento e oitenta) dias após sua

enussao.
6.

6.1

DAS OBKIGACÕESDA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA

a)

não tiaílsfelii. a outrem, no todo ou cm parte, scnl prévia
CON'TR,\l''ANI 'E, as obrigações oriundas dessa coíluatação;
b)

e e\pressa

anuência

da

absterse, (qualquerque seja a hipótese,de veicular publicidade acerca das atividades

clbjeto deste insuumeilto, sem prévia autorização da CONTR-AT.-\NTE;

c)

assegurar a pí'rúcipação dos profissionais ílo encontro, se atendidos os requisitos

ílecessarios .

d)

udiztu' empregados habilitados c com conhecimento dos serviços
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

a serei-n executados

e)
não pernlitü a utilização de qualquer ti.abalho do ínenot de dezesseisanos, excito na
condição de aprendiz para os maiores de quatot-ze anos, nem permiti- a udhzação do trabalho
do menor-dc dezoito anos em uaballlo notut-no, perigoso ou insalubre
f)
responsabilizar-se por todas as despesascom material, mão de obra, acidentesde uaballlo,
encargos Uaballüstas, plevidenciários, fiscais e comerciais, uansportes, imateriais, seguros
operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita execução dos seta,içou contratados.

g) prestar os sen'iços conforme as especificaçõesconstantes no PrometoBásico,no prazo e
localflxados.
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DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

7.1 São obrigações da CONTRATANTE:
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a)
confeú- a execução dos serviços, efetuando o seu ateste se estiver em conformidade com
as exigências desta Ordem de Execução Serviços;

b)
cumpl-ir os compromissos âmancekos assumidos com o CONTRATADO,
conformidade com as condiçõesestabelecidasnesteinstrumento;
c)
notificar, formal e tela'pestivamente,
observadas durante a prestação do serviço;

em

0 CONTRATADO quaisquer irregularidades

d)
exigir o cumpúnento de todos os compromissos assumidospelo CONTRATADO, de
acordo com os termos de sua proposta comercial e desteinstrumento;
e)
notiRícat o CONTRATADO, por escj-ito, da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos seí-viços,quando prazo para a suacorreção8

8.1.

O descumpí-isento das cláusulas e condições deste instrumento sujeitará o

CONTRATADO

8.2.

às sançõesprevistas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

Em casode au-usosna prestaçãodos serviços,o CONTRATADO Gtcará
sujeito à multa

diária de 0,33% (trinta e uês centésh-nospor cento) do valor total contratado, por dia de atraso
injusti6lcado, até o período máximo de 30 (trinta) dias, a partir 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 decortência do presente instrumento poderão ser descontadas do
saldo havido pelo CONTRATADO junto à CONTRATANTE, confonne art. 86, S 3' e 87, S I'
da Lei n' 8.666/1993.

8.4. Quando inviáveis ou insuficientes as compensaçõesprevistas no parágrafo antes-iof,o
CONTRATADO será intimado a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.
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DA GARANTIA CONTRATUAL

Funpresp

9.1 Pela natureza dos set.viçose considerando tratar-se de conuatacão dc pequenovulto, não
será exigida a prestação de garantia conuatual.

lO.DO REAJUSTE

lo.l

O preço contratado é 6uo e irreajustável

Btasí[ia, 28 de traio de 20] 9

PplaCONTRATANTE

Uh J~$.L bJ'

PelaCONTRATADA

CLEITON DOS SANTOS ARAtD0
l)iretor de Acjplinigtraçãod
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NADE

Gere

ntratações
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