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Ordem de Execução de Serviços nº 66/2021/COCAQ/GELOG/DIRAD
1. DAS PARTES
 

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

 

CNPJ: 17.312.597/0001-02
Endereço: Edifício Corporate Financial Center – SCN – Quadra 02 – Bloco
A – 2º andar, salas 201 a 204 -
CEP: 70.712-900
Fone: (061) 2020-9303

  
CONTRATADA: Ene Produções e Treinamentos Eireli

 

CNPJ: 17.569.026/0001-58
Endereço: Setor SCN Quadra 01 Bloco F, S/N - Sala 1001 Parte B - Asa
Norte - Brasília -DF
CEP: 70.711-905
Fone: (61) 3272-1027

 
 

  
2. DO OBJETO
2.1. A presente Ordem de Execução de Serviços tem por objeto a contratação da
empresa ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 17.569.026/0001-58
para participação de 11 (onze) profissionais da Funpresp-Exe no "V Congresso
Excelência em Gestão e Liderança“, a ser realizado na modalidade on-line no dia 19
de outubro de 2021.
 
3. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execução dos serviços, objeto deste instrumento, a FUNPRESP-EXE pagará
à CONTRATADA o valor global de R$ 10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta
reais), em conformidade com a sua proposta comercial, que passa a ser parte
integrante deste instrumento, independentemente da transcrição.
3.2. Após a emissão do termo de aceite, a CONTRATADA deverá emitir nota
fiscal/boleto/fatura para que a FUNPRESP-EXE possa realizar o pagamento devido.
3.3. O pagamento será efetuado até o 5° (quinto) dia útil após a apresentação da
nota fiscal/boleto/fatura, devidamente atestada pelo setor competente, confirmando
a realização do serviço.
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3.4. A nota fiscal/boleto/fatura deverá ser entregue no protocolo geral da FUNPRESP-
EXE, localizado no endereço: SCN, Quadra 02, Bloco “A” 2º andar – Edifício
Corporate Financial Center – salas 201, 202, 203 e 204 - CEP 70.712-900 – Brasília–
DF, devidamente discriminada, em nome da FUNPRESP-EXE. Caso seja possível o
faturamento mediante nota fiscal eletrônica, esta deverá ser encaminhada para os e-
mails codes.gepes@funpresp.com.br e gelog.pagamentos@funpresp.com.br.
3.5. Somente serão aceitas notas fiscais e faturas corretamente preenchidas e sem
rasuras.
3.6. Será considerada como data do pagamento a data da emissão do Documento de
Ordem de Crédito - DOC em favor da CONTRATADA.
3.7. O CNPJ constante da nota fiscal/boleto/fatura deverá ser o mesmo indicado na
Proposta e da Ordem de Pagamento emitida pela FUNPRESP-EXE, sob pena de não
ser efetuado o pagamento.
3.8. Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/boleto/fatura ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação da FUNPRESP-EXE.
3.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência.
3.10. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
FUNPRESP-EXE, 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 = I x N x VP
Onde:
I = Índice diário de atualização financeira;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO
4.1.  O profissional do quadro de pessoal da Funpresp-Exe terá acesso ao
treinamento em 19 de outubro de 2021 e acesso ao conteúdo até o dia 31/12/2021.
 
5. DA VIGÊNCIA
5.1. Esta Ordem de Execução de Serviços terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias
a partir da sua emissão e somente poderá ser prorrogada nos termos do art. 57,
§1º, da Lei nº 8.666/1993.
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar integralmente o serviço, conforme Projeto Básico, anexo I deste
instrumento.
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6.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência
da Contratante, as obrigações oriundas dessa contratação;
6.3 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das
atividades, objeto deste instrumento, sem prévia autorização da Contratante;
6.4 Assegurar a participação da profissional na capacitação, se atendidos os
requisitos necessários;
6.5 Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie
e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados;
6.6 Prestar os serviços conforme as especificações constantes na Proposta, no
prazo e local fixados;
6.7 Utilizar empregado(s) habilitado(s) e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
6.8 Manter a situação regular no que tange às obrigações fiscais e trabalhistas,
durante a vigência da contratação;
6.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
6.10 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade à Contratante;
6.11 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA FUNPRESP-EXE
7.1. Conferir a execução dos serviços, efetuando o seu ateste se estiver em
conformidade com as exigências deste Projeto Básico;
7.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, em
conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento;
7.3 Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre quaisquer
irregularidades observadas durante a prestação do serviço;
7.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com os termos de sua proposta comercial e deste instrumento.
 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.      O descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento sujeitará a
CONTRATADA às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993.
8.2.      Em caso de descumprimento dos serviços estabelecidos, a CONTRATADA
ficará sujeita à multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do
serviço a ser entregue, por dia de atraso injustificado, até o período máximo de 30
(trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10% (dez por cento)
sobre o valor do mesmo serviço, sem prejuízo das demais penalidades previstas na
Lei nº 8.666/1993.
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8.3.      As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser
descontadas do saldo havido pela CONTRATADA junto à FUNPESP-EXE, conforme
art. 86, §3º e 87, §1º da Lei nº 8.666/1993.
8.4.      Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo
anterior, a CONTRATADA será intimada 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.
 
9. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
9.1. Caso a CONTRATADA, no decorrer da prestação de serviços, tenha acesso a
dados pessoais, deverá respeitar as regras editadas pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (“ANPD”) no tocante ao armazenamento e tratamento de
referidos dados e informações, sem prejuízo do estrito respeito à Lei n. 12.965 de
2014 (“Marco Civil da Internet”), Decreto n. 8.771 de 2016 (“Regulamento do Marco
Civil da Internet”), bem como quaisquer outras leis ou normas relativas à proteção de
dados pessoais que vierem a ser promulgadas ou entrarem em vigor no curso da
vigência deste Contrato, em especial a Lei nº 13.709 de 2018 (“Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais”).
 

Brasília, ____ de outubro de 2021.
 
 

CONTRATANTE
 

CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO
Diretor de Administração

 
ROBERTO MACHADO TRINDADE

Gerente de Patrimônio Logística e Contratações
 
 
 

CONTRATADA
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FURTADO

Representante Legal - ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI
 

TESTEMUNHAS
 

PRISCILLA LUZ OTONI
FABIANE DE SOUSA DUMONT

Analistas de Previdência Complementar

 

ANEXO - PROJETO BÁSICO - 0031695

Documento assinado eletronicamente por Fabiane de Sousa Dumont,
Analista de Previdência Complementar, em 06/10/2021, às 11:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0033580 e o código CRC 20734196.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
03750.010305.000177/2021-65 SEI nº 0033580

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe
SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

https://funpresp.com.br
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FUNDAÇÃO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO  

PROJETO BÁSICO - PB

Processo nº 03750.010305.000177/2021-65
1. DOS CONCEITOS 
1.1. PAC: Plano Anual de Capacitação.
1.2. Capacitação: Processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o desenvolvimento das competências institucionais, por
meio do desenvolvimento das competências individuais.
1.3. Desenvolvimento: Ação orientada para o crescimento pessoal e
profissional
1.4. Treinamento: Ação direcionada para atividades desempenhadas.
1.5. Inexigibilidade de licitação: com fulcro no inciso II do art. 25, combinado
com o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993.
2. DO OBJETIVO
2.1. O Plano Anual de Capacitação da Funpresp-Exe é uma ferramenta
relevante para o processo de desenvolvimento dos profissionais, gestores e
membros de órgãos estatutários da Fundação e representa um norteador das
iniciativas de capacitação, descrevendo temas, metodologias e critérios a serem
observados no desenvolvimento profissional do quadro funcional, em consonância
com os princípios, objetivos e metas da Entidade.
2.2. Constitui-se em oportunidade de desenvolvimento, visando a
aprendizagem e aperfeiçoamento dos profissionais da Funpresp-Exe, de forma a
aprimorá-los continuamente no desempenho de suas atribuições, a fim de oferecer
serviços de excelência para os participantes, obedecendo a legislação geral e
específica para o segmento de previdência e as boas práticas de governança.
2.3. O PAC busca também interligar as ações de capacitação à Avaliação de
Desempenho e às atividades desenvolvidas por cada profissional. Dessa forma, o
Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), construído pelos gestores juntamente
com cada profissional, é o elo entre esses vetores.
2.4. Pretende-se, assim, minimizar ou eliminar lacunas de conhecimento
identificadas, reforçar a gestão por resultados e trabalhar o desempenho de todo o
quadro funcional. 
3. DO OBJETO
3.1. Contratação da empresa ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 17.569.026/0001-58 para participação de 11 (onze) profissionais da
Funpresp-Exe no "V Congresso Excelência em Gestão e Liderança“, a ser realizado
na modalidade on-line no dia 19 de outubro de 2021.
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4. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
4.1. A demanda está alinhada com os objetivos do PAC 2021, que assim
dispõe:

O Plano Anual de Capacitação tem os seguintes objetivos:
(...)
d) desenvolver as competências individuais dos empregados, com alinhamento
às estratégias da Entidade e na gestão por resultados;
e) prover os empregados com as competências técnicas necessárias às
diferentes áreas da Fundação;"

4.2. A contratação em apreço almeja atender ao disposto no Plano de
Capacitação 2021 da Funpresp-Exe, notadamente no que tange ao tópico de
capacitações comuns das áreas, que consistem em treinamentos de temáticas
transversais, que possuem como público-alvo os profissionais de diversas unidades
de trabalho da Funpresp-Exe.
4.3. O contexto para a contratação da presente capacitação baseia-se na
qualificação de Lideranças da Fundação com foco na preparação dos gestores para
os desafios em temas como Liderança, Inovação, Engajamento, Criatividade,
Confiança, Colaboração na Gestão, desafios pós pandemia, dentre outros.
4.4. Dessa forma, o presente Congresso tem como objetivo o acesso de
grandes líderes às formas mais abrangentes de conhecimento em diversos setores e
temas. Contará com a participação de profissionais com notório saber e abordagem
de diversos temas presentes e importantes no dia a dia das Lideranças.
4.5. Considerando as competências a serem desenvolvidas, propõe-se a
participação de 11 (onze) profissionais, no supracitado Congresso, visando a
ampliação das suas habilidades no tema Gestão e Liderança.
4.6. Ante o exposto, a Gerência de Pessoas (GEPES) propõe a utilização de
recursos do Plano Anual de Capacitação 2021 para custear a contratação para a
realização da capacitação.
5. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
5.1. A capacitação ocorrerá em 19 de outubro de 2021, das 8h30 às 18h30,
na modalidade online.
5.2. O Congresso tem como Programação:
8h30 GIL GIARDELLI - Futuro inteligente além da inovação  
9h20 DANIELA AUGUSTA - Liderança e Engajamento com Foco em CX  
10h00 SURPRESA - O que você precisa para ressignificar sua jornada?  
11h00 MARIO SERGIO CORTELLA - A arte de liderar: As 5 competências essenciais
do líder  
11h40 RICK CHESTHER - De vendedor de água a palestrante em Harvard – Pega a
visão  
14h00 THEDY CORRÊA - Soluções com criatividade  
14h40 RENATO MENDES - Os novos mandamentos da gestão  
15h20 DANIEL HOSKEN - O novo desafio da liderança: Gestão de equipes remotas  
16h30 LEILA FERREIRA - Vida: Modos de usar  
17h10 JULIANA BLEY - Liderança cuidadora - Confiança e colaboração no
desenvolvimento da gestão  
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17h40 ROSSANDRO KLINJEY - O despertar para o novo amanhã pós pandemia 
5.3. O Congresso com participação online contém:

1 dia de imersão
Certificado online
Plataforma completa para exibição
Acesso ao conteúdo até o dia 31/12/2021
11 palestrantes
8 horas de conteúdo
Networking virtual com interações
Plateia virtual

6. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
6.1. Pela execução do serviço objeto deste instrumento, a Funpresp-Exe
pagará à ENE PRODUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 17.569.026/0001-58,
o valor por inscrição de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) e o valor global de R$
10.230,00 (dez mil e duzentos e trinta reais), em conformidade com a proposta
comercial apresentada pela empresa, que passa a ser parte integrante deste
instrumento.
6.2. Ocorrendo a inviabilidade de pagamento na data acordada com a
contratada, a situação deverá ser comunicada à GEPES, para que esta gerência
mantenha contato com a Contratada, a fim de agendar o pagamento para data
posterior. 
7. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
7.1. A princípio, faz-se necessário ressaltar que a regra adotada pelo
legislador, no caso de licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, é a
obrigatoriedade de licitação, conforme estabelece o artigo 37, inciso XXI da
Constituição Federal (CF/1988):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...)
XXI –  ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

7.2. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1991, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos, previu
hipóteses em que a Administração Pública pode, legitimamente, celebrar contratos
sem a realização de procedimento licitatório, permitindo maior celeridade nessas
situações.
7.3. Nesse sentido, as hipóteses de licitação dispensada, licitação dispensável
e inexigibilidade de licitação constituem exceções ao procedimento licitatório. O inciso
II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993 assim versa:
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Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica,
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação
do objeto do contrato.
(...)

7.4. O art. 13 da Lei 8666/1993 elenca rol de serviços técnicos profissionais
especializados, dentre os quais se enquadra o serviço de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
(...)

7.5. Na inexigibilidade de licitação não há possibilidade de competição, de
forma que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inexigibilidade
de licitação pressupõe a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) serviço
técnico listado no art. 13; b) profissional (pessoa física) ou empresa de notória
especialização; e c) natureza do serviço a ser prestado (REsp 942.412/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin – DJe 09/03/2009).
7.6. A fim de reforçar o entendimento sobre o enquadramento proposto,
importa aludir aos esclarecimentos de doutrinadores do Direito Administrativo sobre
o tema em tela. Ensina José dos Santos de Carvalho Filho, in Manual de Direito
Administrativo, 23ª ed., Rio de Janeiro, 2010, pág. 293-294, que:

"Outra situação específica é a necessidade de contratar serviços técnicos
especializados, de natureza singular, executados por profissionais de notória
especialização (art. 25, II, do Estatuto).
Não são quaisquer serviços que podem ser contratados diretamente, mas sim os
serviços técnicos e especializados. O serviço é técnico quando sua execução
depende de habilitação específica. A lei faz remissão ao art. 13, onde estão
mencionados vários desses serviços, como os de pareceres, auditorias,
fiscalização, supervisão, treinamento de pessoas, estudos técnicos ou projetos,
patrocínio de causas etc.
Para a contratação direta, devem os profissionais ou as empresas revestir-se da
qualificação de notória especialização, ou seja, aqueles que desfrutem de
prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade. A lei considera de notória
especialização o profissional ou empresa conceituados em seu campo de
atividade. Tal conceito deve decorrer de vários aspectos, como estudos,
experiências, publicações, desempenho anterior, aparelhamento, organização,
equipe técnica e outros gêneros. Por outro lado, é preciso que a Administração
conclua que o trabalho a ser executado por esse profissional seja especial e o
mais adequado à plena consecução do objeto do contrato. Embora não seja
muito comum encontrar a pessoa profissional que possa qualificar-se como
tendo notória especialização, entendemos, apesar de alguma divergência, que é
possível que haja mais de uma no mercado. Vale dizer: não é obrigatório que
apenas uma empresa seja de notória especialização. A lei não impõe qualquer
restrição em tal sentido.
Além dessas características, impõe a lei que os serviços tenham natureza
singular. Serviços singulares são os executados segundo características próprias
do executor. Correta, portanto, a observação de que “singulares são os serviços
porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau
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porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau
de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Por isso mesmo
é que a singularidade do serviço está contida no bojo de notória especialização”.
Diante da exigência legal, afigura-se ilegítima, a contrário sensu, a contratação
de serviços cuja prestação não apresente qualquer carga de particularização ou
peculiaridade, ainda que também sejam serviços técnicos e especializados.
Revestindo-se o serviço de todas essas características, pode a Administração
contratar diretamente profissional, e isso porque, em última análise, seria
inviável a competição."

7.7. A propósito, ratificam esse entendimento as súmulas e julgados do
Tribunal de Contas da União (TCU), como os seguintes:

SÚMULA TCU 39
Enunciado: A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos
com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível
quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do
executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos
critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos
do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
 
SÚMULA TCU 252
Enunciado: A inviabilidade de competição para a contratação de serviços
técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da
presença simultânea de três requisitos: serviços técnicos especializados, entre
os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória
especialização do contratado.
 
ACÓRDÃO TCU 1630/2006 – Plenário
Enunciado: A singularidade do objeto e a comprovação da notoriedade da
entidade contratada justificam a contratação direta.
 
ACÓRDÃO TCU 2142/2007 – Plenário
Enunciado: A contratação por inexigibilidade de licitação em virtude de objeto
singular e de notória especialização do contratado exige avaliação subjetiva no
que pertine à escolha da empresa ou do profissional a ser contratado. 
 
ACÓRDÃO TCU 1247/2008 – Plenário
Enunciado: As contratações de professores, conferencistas ou instrutores para
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal enquadram-se
na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25,
combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993.
 
ACÓRDÃO TCU 2762/2011 – Plenário
Enunciado: A inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos
com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível
quando se trata de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do
executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos
critérios objetivos.
 
ACÓRDÃO TCU 1074/2013 – Plenário
Enunciado: O conceito de singularidade de que trata o art. 25, inciso II, da Lei
8.666/1993 não está vinculado à ideia de unicidade, mas de complexidade e
especificidade. Dessa forma, a natureza singular não deve ser compreendida
como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto,
mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível
de segurança e cuidado.

7.8. Assim, a Gerência de Pessoas enquadrou a presente contratação na
hipótese de inexigibilidade de licitação, em conformidade com o inciso II do art. 25,
combinado com o inciso VI do art. 13, da Lei n° 8.666/1993, nas seguintes
disposições:
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7.8.1. Da caracterização como serviço técnico especializado 
7.8.1.1. Conforme elencado no inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/93, cursos para
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal são enquadrados como serviço técnico de
profissional especializado. 
7.8.1.2. Segundo a doutrina de Hely Lopes Meirelles: 

"(...) serviços técnicos profissionais especializados, no consenso doutrinário, são
os prestados por quem, além da habilitação profissional técnica e profissional –
exigida para os serviços técnicos de profissionais em geral - aprofundou-se nos
estudos, no exercício da profissão, na pesquisa científica, ou através de estágios
de aperfeiçoamento.
Bem por isso, Celso Antônio considera-os singulares, posto que marcados por
características individualizadoras, que os distinguem dos oferecidos por outros
profissionais do mesmo ramo. A contratação direta desses serviços com
profissionais ou empresas de notória especialização, tal como conceitua, agora, o
§ 1° do art. 25, enquadra-se, genericamente, no caput do mesmo artigo, que
declara inexigível a licitação quando houver a inviabilidade de competição. Essa
inviabilidade, no que concerne aos serviços técnicos profissionais
especializados em geral, decorre da impossibilidade lógica de a
Administração pretender, 'o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato', pelo menor preço, ou que renomados
especialistas se sujeitem a disputar administrativamente a
preferência por seus trabalhos.
Todavia, a lei apresenta um rol de serviços técnicos profissionais especializados
que podem ser contratados diretamente com profissionais ou empresas de
notória especialização, sem maiores indagações sobre a viabilidade ou não de
competição, desde que comprovada a sua natureza singular, como resulta do
confronto dos arts. 13 e 25, II.
(...)
Inexigível é a licitação somente para a contratação de serviços
técnicos profissionais especializados de natureza singular, prestados
por empresas ou profissionais de notória especialização. A lei acolheu,
assim, as teses correntes na doutrina no sentido de que a notória especialização
traz, em seu bojo, uma singularidade subjetiva e de que o ‘caso da notória
especialização diz respeito a trabalho marcado por características
individualizadoras". (grifos nossos)

7.8.1.3. A participação dos profissionais têm como objetivo o acesso de grandes
líderes às formas mais abrangentes de conhecimento em diversos setores e temas.
Contará com a participação de profissionais com notório saber e abordagem de
diversos temas presentes e importantes no dia a dia das Lideranças.
7.8.2. Da singularidade do serviço a ser contratado 
7.8.2.1. Além do enquadramento do serviço no rol do artigo 13 da Lei
8.666/1993, conforme os parâmetros acima aludidos, exige-se que tais serviços
sejam de natureza singular. 
7.8.2.2. Nesse sentido, os professores Ivan Barbosa Rigolin e Marcos Tullio
Bottino esclarecem que: 

“Singular é aquele serviço cujo resultado final não se pode conhecer nem prever
exatamente antes de pronto e entregue; aquele cujas características
inteiramente particulares, próprias do autor, o façam único entre quaisquer
outros. O único elemento sabido nesse caso é que cada autor o fará
de um modo, sem a mínima possibilidade de que dois produzam
exatamente o mesmo resultado. Cada qual tem a chancela de um autor,
sendo, nesse sentido, único. Caracterizada e justificada essa singular natureza,
ao lado da comprovação documental de notória especialidade do autor, teremos
a inexigibilidade de licitação para cada caso concreto que se apresente." (grifos
nossos)

7.8.2.3. Conforme ensina o professor Luiz Cláudio de Azevedo Chaves, em artigo
"Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal na
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Administração Pública: uma breve análise da Decisão 439/98, Plenário do TCU":
"Nos serviços de treinamento, os objetivos gerais e específicos, público alvo,
metodologia e o conteúdo programático constituem características técnicas do
objeto, mas definitivamente não é o núcleo. O objeto do serviço de treinamento
só se materializa com a aula (o fazer). É por meio desta ação que o docente,
fazendo uso da metodologia didático-pedagógica, utilizando os recursos
instrucionais e aplicando o conteúdo programático, realiza o objeto. Portanto, o
núcleo do serviço é a própria aula. Ora, se é a aula, não se pode, em regra,
considerar que seja um serviço usual ou executado de forma padronizada; não se
pode admitir que, quem quer que seja o executor (o professor), desde que
aplicando os recursos acima, obtenha os mesmos resultados. Afinal, cada
professor possui sua técnica própria, a forma de lidar com grupos, a empatia, a
didática, as experiências pessoais, o ritmo e tom de voz, tornando-os
incomparáveis entre si. Ademais disso, cada turma também possui
características próprias que as distinguem umas da outras, a exigir do
profissional adaptação a cada vez que se apresenta. Aliás, o próprio professor
poderá executar o serviço de forma distinta a cada aula proferida, ainda que do
mesmo tema, provocado, por exemplo, por uma mudança de visão e conceitos.
Quer dizer, as aulas sempre serão diferentes, seja na condução, seja no
conteúdo, seja na forma de exposição. Não há como negar que cada aula (cada
serviço) é, em si, singular, inusitado, peculiar.
(...)
Diante do acima exposto, é correto afirmar que, sempre que o núcleo do
serviço de treinamento for a aula (o fazer) significará que a atuação
do professor será determinante para o alcance dos resultados
pretendidos, revelando a natureza singular do serviço. " (grifos nossos)

7.8.2.4.  A singularidade do serviço se materializa na Programação do Congresso:
8h30 GIL GIARDELLI - Futuro inteligente além da inovação  
9h20 DANIELA AUGUSTA - Liderança e Engajamento com Foco em CX  
10h00 SURPRESA - O que você precisa para ressignificar sua jornada?  
11h00 MARIO SERGIO CORTELLA - A arte de liderar: As 5 competências essenciais
do líder  
11h40 RICK CHESTHER - De vendedor de água a palestrante em Harvard – Pega a
visão  
14h00 THEDY CORRÊA - Soluções com criatividade  
14h40 RENATO MENDES - Os novos mandamentos da gestão  
15h20 DANIEL HOSKEN - O novo desafio da liderança: Gestão de equipes remotas  
16h30 LEILA FERREIRA - Vida: Modos de usar  
17h10 JULIANA BLEY - Liderança cuidadora - Confiança e colaboração no
desenvolvimento da gestão  
17h40 ROSSANDRO KLINJEY - O despertar para o novo amanhã pós pandemia 

 
7.8.3. Da notória especialização do Contratado
7.8.3.1. O § 1°, do artigo 25 da Lei 8.666/1993 dispõe que:

§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica,
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação
do objeto do contrato.

7.8.3.2. Conforme ensina o professor Luiz Cláudio de Azevedo Chaves, no artigo
"Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal na
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Administração Pública: uma breve análise da Decisão 439/98, Plenário do TCU":
"(...) O dispositivo em tela indica o norte de quais peculiaridades ou requisitos são
considerados idôneos para se inferir se um profissional é ou não notório
especialista, a saber: “...desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica...”. Mais ainda. A
expressão “...ou de outros...” dá bem o tom de rol exemplificativo desses
requisitos. O legislador admite, portanto, que outros conceitos e requisitos, não
ditados no texto expresso da lei, podem servir de base à conclusão de que o
profissional escolhido é o mais adequado à satisfação do contrato. Nota-
se, também, que a enumeração dos requisitos são alternativos. Significa que não
é obrigatório que estejam todos contemplados na justificativa da escolha,
bastando apenas o apontamento de um deles para balizá-la."
 

7.8.3.3. A notória especialização se manifesta por meio da instituição e/ou do(s)
especialista(s) que conduzirá(ão) os cursos, comprovada através do portfólio da
empresa e/ou do currículo do(s) profissional(is), conforme documentos que seguem
anexo a este processo.
7.8.3.4. Abaixo, os currículos resumidos dos profissionais que ministrarão a
capacitação:

Maria Paula - Condutora de Conteúdo
Psicóloga, com mestrado em desenvolvimento humano e saúde pela UNB. Atriz,
escritora e cronista da Revista de Domingo, do Correio Braziliense. Além disso,  é
Embaixadora da Paz e gravou em 2019 a campanha da ONU para o fim do
assédio às mulheres no ambiente de trabalho como advocate da ILO convention.
Liderou a campanha de aleitamento materno e licença maternidade em parceria
com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde, ampliando a
licença maternidade de 4 para 6 meses. Em seu livro, Maria Paula faz uma
reflexão sobre a liberdade em três partes: Atitude Caráter, Atitude Afeto e Mulher
de Atitude, abordando temas relacionados à emancipação feminina e a
importância da ética. Recentemente firmou um convênio com o STJ pela
promoção da Justiça Social.
 
Gil Giardelli -Tema: Futuro inteligente além da inovação
Estudioso de Inovação e Economia Digital, com 19 anos de experiência. Em 2018
criou o MBA da Gestão da Mudança e a Transformação Digital para o CNI
(Conselho Nacional da Indústria). Faz a curadoria e o projeto educacional em
universidades de Higher Education ao redor do mundo, como Stanford University,
Imperial College London e MIT. No CIC (Centro de Inovação e Criatividade) da
ESPM, criou o primeiro curso no Brasil sobre o universo digital com o curso Ações
Inovadoras em Comunicação Digital, lançou o primeiro curso sobre mídias sociais
no Brasil – Redes sociais e Inovação digital, foi pioneiro em cursos de Startups,
Economia Criativa, Empreendedorismo na Era Digital e Cyber Arte, Pioneiro
novamente ao criar o primeiro curso no Brasil: “A Quarta Revolução Industrial e a
Era Cognitiva”, e em 2018 o curso: “Futuro Inteligente, além da inovação.” Hoje,
colabora com o Insper, Fundação Dom Cabral, PUC/RS e nos últimos anos
lecionou nos MBAs da ESPM, FIA-LABFIN/PROVAR e da INEPAD-USP e como
professor convidado em Stanford University e MIT. Colunista na BandNewsFM.
Hoje é membro do WFSF (Federação Mundial de Estudos do Futuro) em Paris e da
World Future Society em Chicago.
 
Daniela Augusta - Tema: Liderança e engajamento com foco em CX
Certificada Customer Experience e Customer Success, Graduada em Recursos
Humanos, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Educação a
Distância, Extensão em Clientologia pelo Seeds of Dreams Institute (EUA),
Extensão em Mercado e Desenvolvimento Sustentável pela Columbia University
(EUA), Extensão em Neuroeconomia pela Higher School of Economics Moscow
(Rússia), possui mais de 15 anos de experiência em Gestão, Atendimento e
Engajamento, apoiando diferentes segmentos como educação, mercado
financeiro, tecnologia, comunicação, serviços, comércio e indústria. Liderou
projetos de educação presencial e a distância, coordenou ações de gestão e
desenvolvimento de pessoas, atuou na gestão de mudanças e atualmente
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desenvolvimento de pessoas, atuou na gestão de mudanças e atualmente
dedica-se à consultoria e desenvolvimento humano com foco em negócios e
resultados.
 
Mário Sérgio Cortella - Tema: A arte de liderar: as 5 competências essenciais dos
líderes
Formou-se em Filosofia, fez Mestrado e Doutorado em Educação na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, na qual começou a dar aulas em 1977 com
docência e pesquisa na Pós-Graduação em Educação e no Departamento de
Teologia e Ciências da Religião; nela se aposentou como professor-titular 35 anos
depois. Professor convidado da Fundação Dom Cabral (desde 1997) e do GVpec
da FGV-SP (entre 1997 e 2009). Foi professor convidado da Fundação Dom
Cabral (desde 1997) e do GVpec da FGV-SP (entre 1997 –2009). Além de ter sido
Secretário Municipal de Educação de São Paulo (entre 1991-1992). É
comentarista e colunista em programas de rádio e televisão, além de ter
presença constante nas mídias digitais, e também autor, até 2020, de 45 livros
publicados no Brasil e exterior.
 
Rick Chesther - Tema: De vendedor de água a palestrante em Harvard - Pega a
Visão
Autor do best-seller “Pega a Visão”, um dos livros mais vendidos do Brasil, é
empresário e esteve em grandes programas de TV, rádio e principais veículos de
comunicação do país e do mundo.
 
Thedy Corrêa  - Tema: Soluções com criatividade
Músico, escritor, compositor e produtor musical. É um dos fundadores da banda
de rock Nenhum de Nós, com mais de 30 anos de carreira e nome consolidado
no cenário da música brasileira. Foi Diretor Artístico da gravadora Orbeat
Music/Galpão Crioulo Discos onde era responsável por um catálogo de mais de
40 artistas.
É membro do Comitê Gaúcho do Movimento da ONU, Eles Por Elas, que aborda
os movimentos de igualdade das mulheres. Como escritor, lançou o livro de
poesia Bruto, que em 2006 conquistou o Destaque de livro mais vendido da 52ª
Feira do Livro de Porto Alegre. Lançou também o “Livro de Astro-Ajuda" de
crônicas, “Noite Ilustrada”, de poesias e “O Segredo da Floresta”, história em
quadrinhos para o público infanto-juvenil. Em 2019, lançou o romance “Imersão”.
Em 2010 começou uma carreira de palestrante com o foco na criatividade,
inovação, trabalho em equipe, engajamento e propósito. Usa a música como
ferramenta para a expansão das capacidades criativas do público,
proporcionando uma experiência única e transformadora.
 
Renato Mendes - Tema: Os novos mandamentos da gestão
Co-fundador da Aceleradora Organica e do fundo de investimento Organica
10.4.3, além de professor de pós-graduação no Insper e mentor de startups na
Endeavor Brasil. É colunista do NeoFeed e é autor do best-seller "Mude ou Morra".
Renato tem mais de 20 anos de experiência, sendo quase cinco deles como
executivo da Netshoes onde ocupou, entre outros, o cargo de Head de Marketing
& Comunicação para América Latina.
 
Daniel Hosken - Tema: O novo desafio da liderança: Gestão de equipes remotas
Palestrante, engenheiro, especialista em comportamento humano e consultor de
empresas. Ele converge energia e vivência prática em seus treinamentos e
palestras. Suas competências foram desenvolvidas à frente de grandes projetos
e equipes na área de engenharia, gestão de pessoas e desenvolvimento de
líderes. É engenheiro que se especializou em comportamento humano: graduado
em automação pela UFOP, especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela
Fundação Dom Cabral e mestrando em Neurociências (UFMG). Possuí formações
em Programação, Neurolinguística, Eneagrama, entre outros também com foco
em comportamento. Atualmente é consultor de empresas e se dedica a
desenvolver líderes e equipes, sempre com foco no comportamento humano.
 
Leila Ferreira - Tema: Vida: Modos de usar

Projeto Básico - PB CODES 0031695         SEI 03750.010305.000177/2021-65 / pg. 9Clicksign aaf6f1a7-6f0a-4ae0-a056-2fcc545b8665



Lançou seis livros, entre eles o best-seller “A Arte de Ser Leve”, que alcançou a
marca de mais de 120 mil exemplares vendidos e foi publicado na Espanha.
Atuou como repórter da Rede Globo e durante 10 anos apresentou o programa
“Leila Entrevista”, entrevistando mais de 1600 pessoas. O programa produziu 13
séries internacionais. É graduada em Jornalismo e Letras, com mestrado em
Comunicação pela Universidade de Londres, e atua como palestrante, tendo se
apresentado em várias das principais empresas e instituições do país.
 
Juliana Bley - Tema: Liderança cuidadora - Confiança e colaboração no
desenvolvimento da gestão
Referência em fatores humanos associados à saúde e segurança no Brasil e
autora do livro “Comportamento seguro: a psicologia da prevenção de doenças e
acidentes” que atualmente é usado como referência de estudos para gestores e
profissionais das maiores indústrias do país. Com ampla experiência no desenho
e implantação de programas de Conscientização e Desenvolvimento da Cultura
de Segurança em empresas de grande porte, Juliana Bley é uma das pioneiras na
aplicação de metodologias educacionais andragógicas , práticas colaborativas
em segurança no Brasil e investigação do campo dos Fatores Humanos e
Organizacionais na Gestão de Riscos.
 
Rossandro Klinjey  - Tema: O Despertar para o novo amanhã pós pandemia
Psicólogo, professor, consultor em Educação e Desenvolvimento Humano e
professor visitante da Fundação Dom Cabral, maior empresa de educação do
mundo. Formado pela Universidade Estadual da Paraíba, onde fez mestrado e
lecionou, atendeu por 20 anos em consultório exercendo a prática da Psicologia
Clínica. Desde 2017, produz conteúdo em vídeos, que logo ganharam enorme
alcance e hoje contabilizam mais de 150 milhões de visualizações. Por seu poder
de comunicação que traduz a Psicologia para uma linguagem de fácil
compreensão, consolidou-se como um fenômeno das redes sociais, presente nas
principais plataformas, tendo ultrapassado os 2 milhões de seguidores. Dedica-
se, em especial, à Educação com ênfase na importância do desenvolvimento
emocional e nas relações interpessoais envolvidos nesse processo que
acompanha – ou deveria acompanhar – toda a vida de cada indivíduo.
 

7.9. Nesse sentido, entendemos que a contratação para participação de 11
(onze) profissionais do quadro de pessoal da Funpresp-Exe na capacitação, poderá
ocorrer de forma direta, por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, inc. II da
Lei nº 8666/1993.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. São obrigações da Contratada:
8.1.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuência da Contratante, as obrigações oriundas dessa contratação;
8.1.2. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca
das atividades, objeto deste instrumento, sem prévia autorização da Contratante;
8.1.3. Assegurar a participação dos profissionais na capacitação, se atendidos
os requisitos necessários;
8.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer
natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução
dos serviços contratados;
8.1.5. Prestar os serviços conforme as especificações constantes na Proposta,
no prazo e local fixados;
8.1.6. Utilizar empregado(s) habilitado(s) e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
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vigor;
8.1.7. Manter a situação regular no que tange às obrigações fiscais e
trabalhistas, durante a vigência da contratação;
8.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
8.1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
8.1.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. São obrigações da Contratante:
9.1.1. Conferir a execução dos serviços, efetuando o seu ateste se estiver em
conformidade com as exigências deste Projeto Básico;
9.1.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, em
conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento;
9.1.3. Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, sobre quaisquer
irregularidades observadas durante a prestação do serviço;
9.1.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
Contratada, de acordo com os termos de sua proposta comercial e deste
instrumento.
10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem
na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Funpresp-Exe,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e dos
arts. 10º e 11° do Decreto nº 9.507/2018.
10.2. A Funpresp-Exe deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução da Ordem de Serviço.
10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Básico e na Ordem de Serviço.
10.4. O representante da Funpresp-Exe deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
10.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo
culminar no descredenciamento.
10.6. A fiscalização 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 redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
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implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. DA VIGÊNCIA 
11.1. A Ordem de Execução de Serviços terá vigência de 180 (cento e oitenta)
dias após sua emissão.
12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. Pela natureza dos serviços e considerando tratar-se de contratação de
pequeno vulto, não será exigida a prestação de garantia contratual. 
13. DO REAJUSTE
13.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão previstas no Plano
Anual de Capacitação da Funpresp-Exe para o exercício de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Ferreira de Freitas Silva,
Analista de Previdência Complementar, em 29/09/2021, às 08:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Monica Fernanda Lima Bandeira
Abreu Adorno, Coordenadora, em 29/09/2021, às 10:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Rodrigues, Gerente,
em 29/09/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.funpresp.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0031695 e o código CRC C7A12E93.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
03750.010305.000177/2021-65 SEI nº 0031695

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe
SCN Q 2 BL A Corporate Financial Center Salas 201-204 - CEP 70712-900 -

https://funpresp.com.br
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Assinaturas

Cleiton dos Santos Araújo

CPF: 851.631.201-15

Assinou como contratante em 08 out 2021 às 11:19:56

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Roberto Machado Trindade

CPF: 099.533.531-15

Assinou como contratante em 07 out 2021 às 14:47:18

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

José Fernando Rodrigues Furtado

CPF: 316.543.801-30

Assinou como contratada em 06 out 2021 às 20:24:19

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Fabiane de Sousa Dumont

CPF: 005.987.071-07

Assinou como testemunha em 06 out 2021 às 11:15:06

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Priscilla Luz Otoni

CPF: 006.778.201-94

Assinou como testemunha em 06 out 2021 às 11:19:16

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

06 out 2021, 11:11:24 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número aaf6f1a7-6f0a-4ae0-a056-2fcc545b8665. Data

limite para assinatura do documento: 05 de novembro de 2021 (11:08). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 08 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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06 out 2021, 11:11:49 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

cleiton.araujo@funpresp.com.br, para assinar como contratante, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleiton dos Santos Araújo e CPF

851.631.201-15.

06 out 2021, 11:11:50 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

roberto.trindade@funpresp.com.br, para assinar como contratante, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Machado Trindade e CPF

099.533.531-15.

06 out 2021, 11:11:50 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

atendimento@nproducoes.com.br, para assinar como contratada, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Fernando Rodrigues Furtado e CPF

316.543.801-30.

06 out 2021, 11:11:50 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

fabiane.dumont@funpresp.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Fabiane de Sousa Dumont e CPF

005.987.071-07.

06 out 2021, 11:11:50 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

priscilla.otoni@funpresp.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Priscilla Luz Otoni e CPF 006.778.201-94.

06 out 2021, 11:15:06 Fabiane de Sousa Dumont assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

fabiane.dumont@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 005.987.071-07. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.147.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2021, 11:19:16 Priscilla Luz Otoni assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

priscilla.otoni@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 006.778.201-94. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.147.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2021, 20:24:19 José Fernando Rodrigues Furtado assinou como contratada. Pontos de autenticação: email

atendimento@nproducoes.com.br (via token). CPF informado: 316.543.801-30. IP:

191.221.154.123. Componente de assinatura versão 1.147.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

07 out 2021, 14:47:18 Roberto Machado Trindade assinou como contratante. Pontos de autenticação: email

roberto.trindade@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 099.533.531-15. IP:

177.235.21.119. Componente de assinatura versão 1.148.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 out 2021, 11:19:56 Cleiton dos Santos Araújo assinou como contratante. Pontos de autenticação: email

cleiton.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 851.631.201-15. IP: 179.253.167.21.

Componente de assinatura versão 1.149.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 out 2021, 11:19:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

aaf6f1a7-6f0a-4ae0-a056-2fcc545b8665.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 08 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número aaf6f1a7-6f0a-4ae0-a056-2fcc545b8665, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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