
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR pÚBLICa FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SER:VlçOS N' 33/2020

PROCESSO: 000.105/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 17/2020

l DAS PARTES

CON'TRAI.ANTE: FUNDAÇÃO ,DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENT'AR DO
SER:VIDOR PUBLICO FEDER-AL DO PODER EXECU'l'lVO

Funpresp - Exe

;lllp's==m q='ü='H.;n:;.E"'':= -
70.712 900 - Brasília - DF

CONTRAI.ADA: Clicksign Gestão de Documentos S/A
CNPJ: 12.499.520/0001-70
Endereço: Av. Paulista, 326, com.89, Cerqueira César
São Paulo-SP

Forte (O11) 3145-2570
CEP: 01310-000 - Brasília -- DF

2. DO OBJUVO

dando celeridade aos pmcessos e demandas, a fim de que os documentos sejam assinados
com breüdade, bem como selim obsen'idas as orientações de distanciamento ....l

social

orevistas Dela Fundação e autoridades de saúde enfie todos os colabomdores, no qual
fomm ocasionados pela calamidade pública que o mundo en&enta - COVID 19.

2.2. Os serviços enquadram-se nos pl:essupostos do Decreto n' 9.507
de 2018,

. '-An .;.
constituindo-se em seMços auxilimes, instrumentais ou acessórios à área de competência
lelml da entidade licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seulegal da
respectivo plano de cargos.

2.3. A prestação dos sel:viços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONOTADA e da CONVIR.ATENTE, vedando-se qualquer relação enfie estes que
caracterize pessoalidade e subordinação.

3. DA DO'rAÇÃOORÇAMENTÁRiA

3.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária

própria, prevista no Plano de Gestão Administrativa-PGA, para o exercício de 2020.

3.1

4. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
l /KJ l&,«. dó-'\ . )8-J' b
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp

Serviço Contratado
Drnra'l-yv

R$ 149,00

R$ 1.788,00

Abrangência
Ilimitada

Ilimitada

4.2. Apor a emissão do termo de aceite, a CONTRATAI)A deverá emitir nota fiscal/futura

devido. presp - uxe possa realçar o pagamento devido após a realização de cada evento )

fiscal/faMaagamento será e6etuado em até 5' (quinto) dia údl após a apresentação da nota

4.5. Somente sei:ão aceitas notas fiscais e Eaturas corretamente preenchidas e sem usuras.

4.6. Será considerada como data do pagamento a data da emissão do Doctt---'- '.
Ordem de Crédito - DOC em favor da CONTRATIADA. --- uv -/vçu"-ç--'u uc

Ordem de P--anil soante da nota âscal/natura deverá ser o mesmo indicado na Proposta e da
pagamento. icnLO emiuaa pela I'unpresp - Exe, sob pena de não ser efetuado o

)

Çh:$tH:!fU=== :=;=.=g:==J' E==:=T.:=:=
li«.lida pagamento será eíetuado à CONTRATIADA enquanto pendente de
"l-'"yav H"uqucr uungaçao nnanceua que Ihe tor imposta, em virtude de penalidade ou

U
EM = 1 x N x 'VP

Página 2 de fundação de Previdência Complementar dcle=:flor Público t(Iteia]

SCN Quadra 2 Bloco A - Sala 202/203/204 -- Ed Coipomte Financiam Conter -- Brasília/DF

HR

70712-9(n



UNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

0
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Onde:

1 = Índice diário de atualização financeira

(6/100)

365

EM = Encargos moratórios.

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do e6etivo pagamento

Valor da parcela em atraso

5. DQ..BE:Al11s.!E

5.1 O preço é ineajustável

6

6.1 0 prazo de execução dos serviços será de l (um) ano após o recebimento deste
instrumento.

7. DA,ylGÊNCU

7.1. Esta Oi:dem de Execução de Serviços terá vigência a contar da data da sua assinatura e

somente poderá ser prorrogada, por igual período, a critério da Funpresp' EXE, nos ternos do
art. 57, SI', da Lei n' 8.666/19993.

8

8.1 São obrigações da cont:latada

,)

b)

realizar os serviços descritos no item 2.1 deste instrumento, conforme p'oposta
apresentada;

não uansfetir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da
Funpresp -- Exe, as obrigações oriundas dessa contratação;

')
responsabilizar-se por todas as providências e obrigações .estabelecidas na legtslaç?o
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie: forem vítimas os
seus empregados no desempenho dos seíüços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido nas dependências da Funpresp - Exe;

d) abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das atividades,

objeto deste instrumento, sem previa autor:ilação da Funpresl? ' Exe;

do Poder Executivo -- Funpresp-Exe
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0 indicar um profissional para aduar como seu preposto para tratar das questões relativas

àexecuçãodos serviçoseao faturamento; ' ' ' '

D comp're:lfr, através de seu preposto, eín todas as reuniões em que for convocada na
sede da Funpresp - Exe, exceto quando existir acordo quanto à definição de outro

9

ã

dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sollidos; ' ''

H

i)

j)

efetuar a prestação de serviços em pe'Seitas condições, confomie especiãcações, prazo
e local constantes nesta Ordem de Execução de Serviços e no Projeto Básico;

utilizar empregados habiliUdos e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e detemlinações etn vigor;

)

apreselntar à Funpi:esp - Exe, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; ' -"'i'"õ

Q

D

ap:esentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de
toda a mão de obra oferecida para aduar nas instalações do órgão; '"' '

CONstruIr seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da

m) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem pemlitk a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notui:no, perigoso ou insalubre.

n) abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das atividades.
objeto deste instrumento, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

)

o) mente:r a situação regular no que tange às obrigações fiscais e trabalhistas, durante a
vigência da contratação. ' ' '"''

P) Jrelatar à contratante toda e qualquer irregularidade veriRtcada no decorrer da prestação
aos serviços. ' '

9

9.1. São obrigações da Conuatante

,)

cumpnlr :os . compromissos 6nanceiros assumidos com a CONTRATIAIDA, em
confoMdade com os itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste instrumento, mediante a apresentação
da nota fiscal/futura; ' ''" '' '"'y

b) notiâcar, fomlal e tempestivamente, a CONTRAT.ADA sobre
irregularidades observadas durante a prestação do serviço;
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exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRAT.ADA, de
acordo com os ternos de sua proposta comercial e deste instmmento;

0

Q

0

conferir a execução dos serviços e nota fiscal/fatum apresentada, efetuando o seu
ateste quando estiver em conformidade com as exigências nesta Ordem de Serviço; e

notificar a CONTR AT.ADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, 6xando prazo pam a sua correção'

10.

10.1. 0 descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento suleitará a
CONTRAT-ADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n' 8.666/1993.

=':,..x.==1.i:Hü?.:u.psr=::'n=i; '===::.='::' ;ãi #m:gl:
da Lei n' 8.666/1993.

l r- 1 1.1 0 Foro para solucionar os litígios decorrentes da execução deste instrumento será o da
seção )utisdicionada do Distrito Federal.

:ÍI..=i:::Tm, :f:H:i=':=:,'L;=:'=ü='===,==H:.=;=:1=
pelos conUatantes

12.1. O fornecimento se dará sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por

preço global.

13.1. A execução dos serviços

acompanhamento,
para este 6im
legislação vigente.

de
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14.1 . Pela natureza dos serviços e considerando tratar
será exigida a prestação de garantia conUatual. se de contratação de pequeno vulto, não

Para íimleza e validade do pactuado,
lavrado em 2(duas) vias de igual teo,,
pelos conUatantes. ;.rm=UHT=J:;==:S.::=n,=

)

Brasília, 09 de julho de 2020

PelaCONTRATANTE:
PelaCONTRATADA

l \ ç\ \ t
1.. f«'~ d,"s =.\.J«. IX... \~

CLEITON DOS S
Diretor de Administração ' \J Representante Legal

TESTEMUIVHAS:

4â.:= ,ü. . .,

=
/

b(.ÜI.Ya.Í
Nome: fqUoa € ;1iÍ''3tãiR;
CPF: i)0'5 q8't.O'tt -o-t
Identidade: P l 'tb q gul :lbr'.a'

-{,J'M Óq'

;«Q«""imoAq:g;:%=;:lilr=:P='""'';'111::q 9H?;oPTeI;.PHÕ';:=;prew:"


