
FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Da PODER EXECUTIVO

Funpresp

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N' 42/2019
Processo N': 108/2019
N' de Dispensa: 20/2019

1. DAS PAl!=!=ES

CONTRATANTE: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
Funpresp-EXE

CNPJ: 17.312.597/0001-02 . .... . . '.'' ni--o A
Endereço:Edifício Corporate Financial Centel -- b(-ix -- \.:!uaara v':' "--'-.,v '-

2' andar, salas 203/204 -- Fome: (061) 2020 9303
CEP: 70.712-900 Brasília -- DF

CONTRATADA: Centro de Orientação Fiscal -- CENOFISCO

CNP):07.799.454/0001-13 ,..o ' , ' ' ' n';".;-dãFlesn\
Endereço: Av. Paulista, 1 .337 -- 23'/24' andar (ao lago ao c'w"ç'--' u" ' -''r'
Fone(11) 4862-0465
CEP: 0131 1-200 São Paulo - SP

2. DO OlllE:!.Q
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3.1 Realização do curso "Retenções Tributárias na Fonte
nos dias 03 e 04 de junho de 2019 em Brasília/DF

]R, INSS, ISS, PIS, Coxins e CSLL':

3.2 0 sel-viço a set conuatado refere-se a l (uma) inscrição.

3.3 A prestação dos sen'içou não gera vínculo empregatício entre os empregados da
contratada e a Fundação, vedando-se qualquer relação enfie estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
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4.1. Pela execução dos serviços, objeto deste instrumento, a Funpresp'Exe pagará à
CONTRATADA o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em confom)idade com a sua

;:ã;U':$#;.,.4,..
wnwv.funpresp-com.bí

deste
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proposta comercial, que passa a sei parte integrante deste instrumento, independentemente de

4.2. O CNPI constante da nota âscal/natura/boleto deverá ser o mesmo indicado na Proposta e
da Ordem de Pagamento emitida pela Funpresp-Exe, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer ol)ligação financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. '

ENI = 1 x N x VP

Onde

Tndicc diáíÍc, de atualização financeira;

EM Ellcaigos moiatórios

I'J = Nunlcro dc dias entre a data prevista para o pagamento e a data do cfetivo pagamento;

\;P = Valor dlt parcela ein acaso.
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5.1
/\ execução dos serviços se dará nos dias 03 e 04 de Junho de 2019 em Brasnia/DF

6. 11A.ylaÊNciA

emissão. sta Ordena de Execução de Serviços terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias após sua

7.

7.1
São obi.igações da CONTRATADA

a) executar os serviços de inscrição e assegurar a participação do emnren8do inscrito no - -.-
''Ketençoes I'nbutát.ias na Fonte: IR, INSS, ISS, PIS, Coxins e CSLL''; r'-õ"'- --'-----' --u cursa

b) não uansferü a

Exe, as obrigações oriundas

p..l\
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c) abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das atividades
deste instrumento, sem prévia autorização da Funpresp'Exe;

objeto

d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos
executados, em conformidade com as normas e deter-nhlações em vigor;

dos serviços a serem

e) não permitir a utilização de qualquer Uabalho do menor .de dezesseis anos, exceto ]la
con'/ dição de aprendiz pam os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em uabalho noturno, perigoso ou insalubre; e

8

8.1 São obrigações da Funpresp-Exe:

,) cumpiü os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em confomúdade
com o Prometo Básico, mediante a apresentação das notas fiscais/fatutas/boleto;

b) notificar, fonnal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades
observadas durante a prestação do sen'iço;

.) exigir o cumpi:imento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com os termos de sua proposta cotnercial e deste instrumento;

d) conferir a execução dos serviços, efetuando o seu ateste quando estiver em confomndade
com as exigências nesta Ordem de Serviço; e

.) notificar a CONTRATADA por escl-ito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correçao'
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9.1. O descumprhnento das cláusulas e condições deste instrumento suJeitará a CONTRATADA
as sançoes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

9.2. Em caso de descumprimento dos prazos de entrega e instalação estabelecidos, a
CONTRATADA ficará sujeita à multa diáih de 0,33% (tl-hta e três centésimos por cento) do valor
do serviço a ser enuegue, por dia de atraso injustificado, até o período máximo de 30 (trinta) dias, a
pa'tü do qual será cobrada naulta no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo
serviço, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nJ 8.666/1993.

saldo havido -. - C'''x vns em decorrência do presente instrumento poderão ser descontadas do
n' 8.666/1993. 1 1 i\niniin )unto a ['UN]'E:S]'-EXE, conforme art. 86, S3' e 87, SI' da Lei

:a..,ún«u::::H==i=.lit$E:Hall.u=:: ='«-' .:

Bt-asília, 17 de tnaio de 2019

Pela FUNPRESP-EXE:

11 1, \ 0 '\ l\ rh'F. .h. b..Âó., x"J',»
tÉfVON DCJS g)(NVÕé ARAÚJó

Diretor de Administração

PelaCONTRAT.ADA

DADE
õí\io, Logística e
a

\xnxn\:.funprcsp.com.br
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