FUNOAÇÀ($ot PREVIOÊNaA
COMPLEME NTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N' 48/2019
Inexigibilidade N': 28/2019
Processo N': 000.116/2019

1. DASPARTES

CONTRATANTE Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
Funpresp-Exe
CNl='J: 17.312.597/0001-02
Endereço: Edifício Corporate Financial Center
SCN -- (quadra 02
Bloco A 2' andar, salas202/203/204
Fone: (061) 2020 9700
CEP: 70.712 900 Brasília DF

CONTRATADO

Universidade Corporativa da Previdência Complementar UNIABRAPP
CNPJ n' 21.775.752/0001-02
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12551 20' andar Brooklin

Novo
CEP: 04578-903
Fone: (11) 3043.8784

2. DO OBTETO
2.1.

A presente Ordem-nde Execução de Serviços tem poí obJeto a contratação da

UN[ABRAPP

Universidade

Corporativa

da

Previdência

Complementar,

de

CNPJ

21.775.752/0001-02, pata a participação do Coordenador de Contabilidade Reginaldo Guedes da
Silvo no curso "Contabilidade na Gestão Estratégica das EFPC"
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DASESPECIFICACÕESDOSSERVICOS

3.1. O treinamento "Contabilidade na Gestão Esuatégica das EFPC", tem como público alvo
Profissionais com experiência e domínio de conhecimentos na área contábil e que buscam adquilü

especialização
com foco em estratégia
e ferramentas
de gestãodas EntidadesFechadas
de
Previdência Complementar.
3.2.
O evento ocorrerá nas datas de 13 e 14 de junho de 2019, na cidade do Rio deJaneiro
3.3.
A carga horária do curso é de 16 (dezesseis) horas.
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RJ.

DO PRECO E DO PAGAMENTO

4.1.

Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a FUNPRESP pagará à UNIABRAPP

o

va[or g[oba[ de R$ 1.140,00 (um mi] e cento e quarenta reais), ein conformidade com a sua proposta,
que passaa ser parte integrante desteinstrumento, asshn entendido o documento extraído do link
http://wmv.uniabrapp.org

br/Paginas/Evento-Detalhes.aspx?cid:1

02.

4.2.

Falsa se que a Funpresp-Exe integra o quadro associativo da ABRAPP -- Associação
Brasileira das Entidades Fechadasde Previdência Compleínentat, CÍ)pf?mle Declaração de Filiação
0
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FuKnAÇÃQ

E)É PReVÍÓÊHCí:À

COUPtEUENTAK'DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO :PODER EXECUTIVO

Funpresp
anexa a este instrumento

4.3.
Considerando a Política de Desconto e Condições Especiais da Uniabrapp, o valor- da
inscrição, conforme Foldcr do ü.einalnento, para associadosdn A13RAPP/ICSS é RS 1.140,00.
4.4.
O boleto de pagatnento será exti.aído no site quando da inscrição dos participantes no site

1lltll;//ww\y,uniabrapp.orgJX, devendo ser pago até a data de venchnento que constará no
documento.

4.5.
Ocorrendo a inviabilidade de pagamento na data que constar no boleto exuaído no site, a
situação será comunicada à Gerência de Gestão de Pessoas,para que essa mantenlla contado com a
UNTABRAPP pllra emissãode novo l)oleto com data posterior.

5.
5.1.

DAVIGENCIA
Esta Ordem de Execução de Serviços terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias após sua

PI'TIl qqa Í)

6.

DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

6.1

São obrigações da CONTRATADA

a)

não uansfeí:ir a ouueín, no todo ou em parte, scín prévia e expressaanuênciada

CONTR.À'r',.\NTE,

as obrigações oriundas dessa conuaração;

b)
abster se, qualquer que seja a lüpótese, de veicular publicidade acerca das atividades,
objeto deste insuun)ellto, sem prévia autorização da CONTR-ATENTE;
c)

asseguiaí- ít participação dos proHlssionais no encontro, se atendidos os requisitos

t'iccessa r']os .

d)

utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos seta,içou a serem executados,
em conformidade cota as nor-mias e determinações em \rigor;

e)

não penlaitir a utilizaçãode qualquer Uabalhodo menor de dezasseisanos, exceto na

condição de aprendiz pata os maiores de quatorze anos, tlcm permitir a utilização do traballlo
do menor de dezoito anos em trabalho soturno, perigoso ou insalubre
f)
responsabihzat se por todas as despesascom material, mão de obra, acidentesde trabalho,
encargos traballlistas, previdenciários, Híscaise comerciais, tl-ansportes, materiais, seguros
operacionais, taxas, tributos, conta-ibuições dc qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços cotauatados.

g)
prestar os serviços confort-ne as especificações constantes no Prometo Básico, no prazo e
localfixados.
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DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 São obrigações da CONTRATANTE

«).

q,
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Funpresp
a)

confeú- a execuçãodos serviços, efetuando o seu ateste se estiver em conformidade com

as exigências desta Ordem de Execução Serviços;

b)
cumprir os compromissos Rmanceiros assumidos com 0 CONTRATADO,
conformidade com as condiçõesestabelecidasnesteinstrumento;
c)

notiRícar, foi-mal e tempestivamente, o CONTRATADO

em

quaisquer irregularidades

observadas durante a prestação do serviço;

d)
exigir o cumpúnento de todos os cotllpromissos assumidospelo CONTRATADO, de
acordo com os termos de suaproposta comercial e desteinstrumento;
e)
notiRlcat o CONTRATADO, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção8

DAS SAN

8.1. O descumpí.isento das cláusulas e condições deste instrumento
CONTRATADO

sujeitará

o

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

8.2. Em caso de acasos na prestação dos sel-viços,o CONTRATADO 6ícarásujeito à multa
diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total conUatado, por dia de ati-aso
injustificado, até o período máxhno de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada,

cumulativamente,multa no tnontante 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 descontadas do

saldo havido pelo CONTRATADO
da Lei

8.4.

)unto à CONTRATANTE,

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

n' 8.666/1993.
Quando inviáveis ou insuRícicntesas compensaçõesprevistas no parágrafo anterior, o

CONTRATADO seráintil-rindoa recolhero valor restanteou integralda tnulta apurada,no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial.
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Funpresp

DAGARANTIACONTRATU.AL

9.1 Pela natureza dos serviços e considerando tratar sc de conta-citaçãode pequeno vulto, não
será exigida a prestação dc garantia conuaü.ial.

lO.DO REAJUSTE
10.1

O preço contratado é õlxo e irreajustável

Brasília,03 dejunho de 2019

PelaCONTRAT.ANTE

PelaCONTRAT.ADA

ci.KITONnOSSANTosÀKAúJó
Diretor de Administração
RGI
Gerente/de

U

tçoes
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