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ORDEM DE EXECUÇÃO DE SER'VIÇOS N' 32/2020
N' de Processo: 000.099/2020
N' de Inexigibilidade: 19/2020

1. DASP.ARTES

CONTRAf].'.ANTE: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
FUNPRESPEXE

CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço: EdiHcio Col:porate Financial Conter -- SCN -- Quadra 02
Bloco A -- 2' andar, salas 201 a 204

Fone:(061) 2020-9700
CEP: 70.712-900 Brasília -- DF

CONTRATADA: DIREZIONE CONSUI.PORIA E 'l'REINAMENTO EM
GOVERNANÇA EMPRESAR.[AL
CNPJ: 16.889.148/0001-69
Endereço: Rua Inhambú 635, Apto 131 -- Vila Uberabinha
São Paulo/SP -- CEP: 04520-012

2. DOOBTETO

2.1. A presente Ordem de Execução de Serviços tem por objeto a cont:rotação direta de
consultoria especializada em governança corporativa para a prestação de set:viços de consultoria à
Funptesp-Exe, com o fim especíâco de emita análise técnica sobre proposição da Política de
Govemança de Investimentos -- PGI --, que contém os pl:incípios, as direti:iões e as
responsabilidades, tanto nos processos de decisão quanto nos processos de execução de
investimentos e de desinvestimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela
CON'l'RATANTE.

2.2. Esta Ordem de Execução de Ser:viços vincula-se ao Prometo Básico e à proposta da
CONTRATADA, independentemente de transcrição.

3. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1. A demanda compreende a execução das seguintes atividades:

a) análise técnica quanto ao texto da PGI da CONTRATANTE;

b) se couber, apresentação de quadro, denominado "DE-PARA", que contenha uma
coluna com os dispositivos originais do texto da PGI, denominada de "DE", uma
coluna com dispositivos ajustados, denominada de "PARA", e uma terceira coluna
com a motivação técnica, denominada de "MOTIVAÇÃO"; e

c) apresentação virtual, do relatório circunstanciado ao Conselho Deliberativo da
CONTRATANTE pelo período máximo de l hora em data de reunião ordinária do
Colegiado.
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4. DO PREGO E DO PAGAMENTO

4.1. Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, a CONTRATANTE pagará a
CONA.RATEADA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento e ateste do
documento fiscal, o valor: global de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), devidos
quando da entrega definitiva da análise técnica sobre proposição da Política de Governança de
Investimentos PGI , em conformidade com as direti:iões âxadas no item 5 a seguir e
apresentação em formato remoto(vhtua]) da análise técnica para o Conselho Delibeí:ativo da
CONTRATANTE, observados os prazos fixados neste instrumento.

4.2. Os custos diremos e indiretos suportados pela CONTRATIADA para a execução
satisfatória dos serviços, tais como os decorrentes de remunerações a seus empregados e
profissionais, mão de obra, utilização de correspondentes, logística, materiais de uso e consumo e
demais necessários à sustentação de sua estrutura administrativa, inclusive tributos, encargos
legais e quaisquer despesas diretas ou indiretas não serão de responsabilidade da
CONTRATANTE, razão pela qual não caberá nenhum valor- adicional a esse respeito.

4.3. O CNPJ constante da nota ãscal/futura/boleto deverá ser o mesmo indicado na proposta
sob pena de não ser efetuado o pagamento.

4.4. Somente serão aceitos nota fiscal/futura/boleto corretamente preenchidos e sem [asuras.

4.5. Ocorrendo a inviabilidade de pagamento na data acordada, a situação será comunicada à
Gerência de Pessoas para que essa mantenha contato com a CONTRATADA.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONA.RATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência

4.7. A CONTRATADA deverá manter atualizado o seu endereço profissional e de correio
eleti:único, bem como números de telefones e outros meios eletrânicos, os quais servirão de
comunicação com a CONTRATIANTE, devendo estar disponíveis dias:iamente(de segunda a
sexta-feia), durante o horál:io normal de expediente da CONTei.ATENTE(das 08 às 18 horas).

4.8. As obt-igações de natureza tributária, previdenciái:ia, Uabalhista, acidentáJia e civil em
relação a quaisquer dos pmâssionais que venham a prestar serviços à CONTRATADA ou
decora:ente dos serviços que venham a ser contratadas, são de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, não cabendo nenhuma espécie de responsabilidade à CONTRATANTE.

4.9. A CONTRATADA ainda responderá em caso de desídia, incÚJ:ia ou inércia na condução
dos trabalhos que Ihe forem confiados. Em tais casos, poderá ser rescindido o instrumento
contratual, ocasião em que a CONTRATADA não fará lus a sua remuneração, sem prejuízo da
responsabilização civil e penal e demais cominações legais e convencionais.

4.10. Nas hipóteses previstas de prejuízos decorrentes de má atuação ou atuação inegular e no
caso de rescisão motivada por inflação contratual ou legal da CONTRATADA, este fica
obrigado a indenizar a CONTRATANTE, que poderá promover a compensação ente-e o valor
dos prejuízos que Ihe forem causados pela CONTRATADA e o de remunerações a este
eventualmente devidas, ficando a CONTRATIANTE, desde logo, autor:içada a reter quantias
pon'entura existentes a crédito da CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados e dos
danos sofHdos.

4.11. A execução dos serviços devem:á ser acompanhada e âsca]izada, dent:ro do possível, por
meio de instrumentos de controle que compreel
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.)

cumprimento dos prazos contratuais;

adequação dos sendços prestados às obl:igações contratualmente estabelecidas; e

disponibMdade de atendimento, nos tempos do subitem 4.7 deste documento, e
tempestivo retorno quanto às solicitações emanadas pelos gestor/fiscal da
conUatação.

4.12. Ocori:ando eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o valor devido poderá, quando solicitado pela CONTRATADA, ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração 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 fórmulas:

EM = 1 x N' x 'VP

Onde

l Índice diário de atualização financeira;

EM = Encargos moratódos;

N = Número de dias ente:e a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

5. DAnxKCUÇÃODOOBJETO

5.1. Caberá à CONTRATADA a elaboração de i-elatório em formato de quadro de "DE-
PARA" e apresentação i:emota ao Conselho Deliberativo da CONTRAT.ANTE de seu relatório
relativo ao texto da PGI, tendo em vista os princípios globais da boa governança, no novo Guia
PREVIC Melhor:es Práticas de Investimentos', o Guia PREVIC Melhores Práticas de
Govemança2 e o Guia PREVIC Melhoras Práticas em Fundos de Pensão3, devendo o início da
execução do objeto dar-se a partir da assinatura do instrumento contratual.

5.2. O relatório em formato de quadro de "DE-Pari.A" consiste em ato, de emissão da
consultoria especializada, para fornecer dados sobre assuntos específicos, de maneira resumida,
formal e impessoal, com o objetivo de informar e/ou subsidiar a tomada de decisão, podendo
conter recomendações. Seus parági:aios devem ser numerados e eventuais trechos em língua
est:rangeira traduzidos em nota de rodapé, salvo quando se Untar de expressão breve de uso
corrente.

5.3. O relatório em formato de quadro de "DE-PARA" deve ser elaborado e disponibilizado à
CONTIRATANTE no prazo estabelecido pelo item 2 deste Prometo Básico, devendo
compreender, ao menos, uma abordagem analítica da PGI da CONTRATANTE vis-à-vis os
pl:incípios globais da boa governança empresarial relativos à:(i) transparência e integridade das
informações; (iD prestação de contas voluntária e responsabilização pelas decisões tomadas; (iü)
conUapesos independentes no processo decisório; (iv) sustentabilidade e visão de longo prazo na
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condução do negócio; (v) respeito às fomlalidades, controles e super:visão independentes; (ú)
tom e comportamento ético dos agentes envolvidos direta ou indiretamente; (w) cooperação
entre colaboradores e promoção do interesse coletivo da organização; (M) equidade e promoção
da paí:dcipação efetiva de todas as pessoas que participam dos processos de análise, de
assessoramento e decisório sobre a aplicação de recursos dos planos administrados pela
CONTRATANTE; e(ix) diversidade interna, tratamento justo dos ííaÉe,ba.ê/erl e ausência de

políticas e pi:ádcas disco:iminatórias.

5.4 Considerar-se-á insuficiente o [elatói:io circunstanciado que:

(a) não aborde integralmente a PGI, inclusive documentos mencionados no seu bojo que
o acompanham;

(b) apresente incongruência entre as conclusões e os fundamentos apresentados;

(c) contenha obscuridades que impeçam a sua perfeita compreensão; e

(d) não aborde os pontos expressamente elencados no subirem 6.6 acima.

5.5. Após o recebimento do relatól-io em formato de quadro de "DE-Pari.A'', as áreas

técnicas envolvidas da CONTRATANTE farão análise conjunta quanto ao atendimento dos
aspectos formais e materiais, tendo como parâmetro as exigências e diretl:iões apresentadas neste
instrumento. Na hipótese de constatação de insuficiência, com a devida motivação e
especificação dos pontos considerados insuficientes, a CONTRATADA deverá, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação pela CONTRATANTE,
supíü as insuficiências detectadas, sob pena da suspensão do pagamento.

5.6. A apresentação do relatório elaborado pela CONTRATADA aos membros do Conselho
Deliberativo terá duração de l (uma) hora e ocorrerá no dia 24 de julho de 2020, cujo evento já
está incluído no escapo dos trabalhos, objeto da proposta apresentada.

5.7. Tendo em vista a sua âmalidade de prestar esclarechnentos e informações soba-e os
serviços realizados e ainda em desenvolvimento, estas reuniões não implicarão o pagamento de
len'iuneraçao

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da CONTRATADA:

,) executar os sel:viços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta,
com a alocução de profissional de notória especialização na matél-ia objeto da
conta-citação necessário ao perfeito cumpl:isento das cláusulas contratuais;

b)

)0.
/. J Ç

reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo ãscal da contratação, os serviços efetuados em que se veriãcarem
vícios, defeitos ou incorteções resultantes da execução, respondendo pelos
eventuais prejuízos e danos causados à CONTRATANTE;

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando
a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à
CONTRATADA o valor correspondente aos danos sofridos;

relatar à CONTei.ATENTE, tão logo tenha ciência, toda e qualquer inegulatidade
ved6cada no decorrer da prestação dos serviços;
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D

©

responsabilizar-se por todas as obl:igações Uabalhistas, sociais, previdenciál:ias,
tdbutátias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabiHdade à CONTRATIANTE;

arcar com todas as despesas direta ou indiretamente relacionadas à execução do
objeto da contratação;

não pennitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz pam os maiores de quatorze anos, nem pemiith a
utilização do Uabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

» manter durante toda a vigência do instnimento contratual, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas neste
instrumento, foi-necendo, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os

documentos e as certidões comprobatól:ias;

guardar sigilo sobre todas as informações, dados e documentos obtidos em
decorrência do cumpl:imento do instrumento contratual, sob pena de rescisão

contratual, sem prejuízo da responsabilização civil e cl:iminal cabíveis, respondendo,
ainda, solidaJ-iamente, por ações e omissões de seus advogados sócios, advogados
empregados, advogados associados, estagiários, prepostos e demais empregados;

atender as demandas da CONTRATANTE ]:igorosamente nos prazos estipulados;

manter atualizados os seus endereços físico-profissional e de correio eleuânico,
comunicando imediatamente à CONTRATANTE eventual alteração;

D

j)

©

D fazer imediata comunicação à CONTRATANTE acerca de eventual alteração na
sua composição societáJh, notadamente do(a) consultor(a) diretamente responsável
pela execução dos seí:viços objeto da contratação, considerando natal-se de
conuatação direta via inexigibihdade de licitação;

assumir inteira responsabilidade pela guarda e devida consewação de quaisquer
documentos que Ihe tenham sido repassados pela CONTRATANTE, obrigando-se
a restitui-los sempre que solicitado ou nas hipóteses de término da vigência
conüatual ou rescisão do instrumento contratual

®

.) assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subirem 6.1,
"a" e "b", do Anexo Vll -- F da Instrução Normativa SEGES/MP n' 5, de
nlnsl2nu-.

PI) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitações; e

P2) os direitos autor-ais da solução, do prometo, de suas especificações técnicas, da K
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na /iWà...
execução do conuato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autolbação l 'jRa

expressa da CONTRATANTE, sob pena de fnulta, sem prejuíz.o das s?nções civis/,;?Íi';>.
,i:«bí"'i;. ' 'Í)P..l 'l Q' \ À' , /t&ltlen

5/ /
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7 DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas conHatuais e os termos de sua proposta;

b) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregado
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados/pfoãssionais
eventualmente envolvidos;

')

d)

')

D

notiâcar a CONTRAI-ADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, 6xando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no instrumento contratual;

colocar à disposição da CONTRATADA todos os subsídios, informações e
documentação necessária à fiel execução dos ser-viços, que responderá pela sua
guarda e uso estrito aos fins a que se propõe;

atender as solicitações da CONTRATADA quanto ao fornechnento de
documentos necessários ao 6el cumpi:imento dos sewiços objeto da conuatação;
e

efetuar as retenções tributadas devidas sobre o valor da nota fiscal/fatuí:a
fornecida pela CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6
do Anexo XI da Instrução Normativa SEGES/MP n' 5/2017.

DA SUBCONTRATACAO

0

8

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual

9. DAS SANCOES .ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete inhação administrativa, nos ternos da Lei n' 8.666/1993, a CONTRATADA

não executar, total ou parcialmente, quaisquer das obí:igações assumidas em decorrência
da contratação;

que

,)

b)

.)

d)

.)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

falhar ou saudar na execução do instrumento contratual;

comportar se de modo inid8neo;

não guardar sigilo das informações obtidas em decorrência do cumprimento do objeto da
conUatação;

cometer fraude fiscal; eD

©
9.2.

não mantiver a proposta acordada.

A CONTRATADA que cometer quaisquer das inhações disco:iminadas no subirem acima
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade anil Â CJ:iminal, às seguintes sanÇÕes
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b)

advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos signiãcativos para a CONTRATANTE;

multa moratória equivalente a 0,5%(cinco décimos por cento) por dia sobre o valor total
estimado da cona-citação em caso de atraso na execução dos serviços, ]iínitada a incidência
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a cdtédo da CONTRATANTE, no caso
de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a conâgurar,
nessa hipótese, inexecução total da obl:igação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, poi: prazo não super:ior a 2 (dois) anos;

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarein os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabiLtação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATIAA ressarcir a CONA.RATANTE pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão considemdas independentes
sl

.)

d)

9.3.
entre

9.4. A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade definida na Política
de Alçadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo pi:ocesso, no
prazo de lO (dez) dias corridos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

9.5. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de ousas medidas cabíveis.

9.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de lO (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

9.7. Havendo, ainda, alguma diferença remanescente, o valor será cobrado
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrado judicialmente.

9.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir de
caso tortluíto ou motivo de torça mmol-.

9.9. As sanções pi:evistas alíneas "c" e "d" do subitem 9.2 poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:

tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

tenham praticado fitos iHcitos, visando â:ustxar os objetivos de licitações; e

demonstrem não possuí idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em
virtude de fitos iHcitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegwará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, na

1.
''''''\ c>J'0 '--2).''~ \ó:s / 'V'-«--.. ly.. 77çc--
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9.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE, observado o pl-incípio da proporcionalidade.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACÃO DA EXECUÇÃO

10.1. 0 acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na verificação
da conformidade da prestação dos set-viços e da alocução dos recursos necessários, de fomta a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na fonna dos ans. 67 e 73 da
Lei n' 8.666/1993 e dos ans. 10' e l I' do Decreto n' 9.507/2018.

l0.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessál:ia para o

acompanhamento e controle da execução dos sendços.

l0.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste instrumento e no Prometo Básico.

l0.4. O representante da CONTRATANTE deverá promover o tegistro das ocorrências
veúficadas, adorando as pi:ovidências necessárias ao âel cumpi:imento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos SS I' e 2' do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.

l0.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções adminisUativas, previstas neste
instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto
nos artigos 77 c 80 da Lei n' 8.666/993.

l0.6. A ãscalização 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 [edibitódos, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocos:rência desta, não implica em corresponsabijidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de confoi-midade com o art. 70 da Lei n' 8.666/1993.

ll.DAVIGENCIA

11.1. Esta Ordem de Execução de Sel:viços terá vigência de 60 (sessenta) dias, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogada, justiãcadamente, pelo prazo necessário à conclusão do
objeto, desde que observadas as hipóteses previstas no S I' do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.

12.DARESCISAO

12.1. O presente instrumento poderá ser 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 contratual serão fomlalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

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

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

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

b) relação dos pagamentos Já efetuados e ainda devidos; e/'l l l .l
cumpJ:idos
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c) indenizações e multas

13.DAS'VEDACOES

13.1. EvedadoàCONTRATADA

a) caucionar ou utilizar este inst:aumento para qualquer operação financeira; e

b) interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

T\ A C A T 'TH'n A í'#\ T?C14

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

15. DAALTERACÃOSUBTETIVA

15.1. É admissível a ftlsão, cisão ou incoq)oração da CONTRATADA com/por ouça pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa Jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos no momento da contratação;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual;

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e

d) haja anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade do instrumento contratual,
sobretudo por se untar de inexigibilidade de licitação.

16. DA.FUNDAMENTACÃO LEGAL

16.1. O objeto caracteriza uma contratação por inexigibilidade de incitação, com ftllcro no
inciso ll do art. 25, combinado com o inciso 111 do art. 13 da Lei 8.666/1993, conforme segue:

Àd. 25. E itleúguela licitação qliando boltuet' ittúabilidaü de competição, eni e®ecial:

11 - para a conta'citação ch sel'aços técnicos enulzetados tlo art. 13 destaLei, dc natuwWa sittHHlar, com
ptnlissionais ow emPwsas de ttotória eQecialiWação, vedada a ineú$biliclade para serüços de publicidade e
ai«b'ç;';

S I' --Cottsidera-se cb notória eQedaliWação o t)ln$ssional on empresa cujo conceito no campo de sua

especialidade, decomtlte de desen4)enbo anterior, estados, e>»etiêtlcias, publicações, otganiqação,
aparelbamento, equipe témica, Olt ü Olittos wqlxisitos wlacionados com suas atiüdaüs, permita injerit qlte

o seu trabalho ê essettcial e indiscutitpelmettte o fetais adeqtlado àpLetta sati$ação do objeto da contratação.

Ad. 13. Pat'a os jtns esta l-xi, consideram-se serúços técnicos pnijissionais e9ecialiWados os trabalhos
lelatiuos a:

assessorias ou cons14lLovias técnicas e auditorias.Fnaticeiras otl tíibKtárias;

/

Í
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17. DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666/1993 e det-mais normas federais aplicáveis e, subsidiar-lamente, segundo
as disposições contidas na Lei n' 8.078/1990 -- Código de Defesa do Consumidor -- e nol:mas e
pí:incípios gerais de contratos.

18.DOREATUSTE

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis

19.DAGARANTIACONTRATUAL

19.1. Pela natureza dos set:viços e considerando tratar-se de conuatação de pequeno v-ulto, não
será exigida a prestação de garantia contratual

20. DA DOTACAO ORCAmENIARIA

20.1. Os recursos orçamentários para a presente contratação estão contemplados no
Orçamento da CONTRATANTE para o exercício de 2020.

21.DOFORO

21.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta Oi:dem de Execução
de Serviços será o da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.

Btasília/DF, / dejulho de 2020

Pela CONTjiATIANTE Pela CONTliATIADA

g i,ADE[)T ALEXANDRE DI MICELI DA Sll.;VEIRA

Representante Legalbica e Contratações

CLEITONDOSS.ANTOSARAÜ
Diretor de Administração
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