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_ Serviço PúblicoFederal
COMISSAO NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DEPESQUISASENERGÉTICAS E NUCLEARES

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, POR
INTERMEDIO DA IMPRENSA NACIONAL E O
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES DA COMISSAO NACIONAL OI;
ENERGIA NUCLEAR PA_RA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE MATÉRIAS NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO.

CONTRATO Nº 94.2013 .

LIVRO Nº 001/2018
PROCESSO Nº 0134200066812018-86

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), Autarquia
Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a
redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovaçoes e cºmunicações wnsqanie Anexo ao Decreto nº 5.129. de 20.06.07. Incmo VII, “b”.
com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES (IPEN), autarquia do Estado de São Paulo, gerido técnica e administrativamente
pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em conformidade com Convênio
celebrado em 31 de maio de 2012 com o Governo do Estado de São Paulo (DOU 25.07.2012),
estabelecido à Av. Prof. Lineu Prestes, 2.242 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira",
Butantã, no Município e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 00402552/0005-50 e
Inscrição Estadual nº 110.670.880.110, neste ato representado pelo seu Diretor da Unidade
Administrativa de Órgão Conveniada da CNEN, Dr. Vlhlson Aparecido Parejo Calvo, casado,
Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº 12622916, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº
062.993.808-37 residente e domiciliado a Rua Desembargador Júlio Cesar de Faria, 80 - Jardim
Bonngiioli — São Paulo/SP , no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela
Portaria MCTIC nº 794, de 14.02.2017, publicada no DOU. nº 33, página 5, Seção 2, em
15.02.2017, do Senhor MIDISIIO de ESlBUO d! CIÉIIGIO, TOBIIOIOUIS, Inovações e Comumcàcóeg -
MCTIC - pela Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012, publicada no D.C.U. nº 243, página 6, Seção 1,
em 18.12.2012, e pela Portaria CNEN nº 34, de 30.06.2014, publicada no DOU. nº 124, página
16, Seção 1, em 02.07.2014, ambas do Senhor Presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, doravante designado CNEN/IPEN, e a IMPRENSA NACIONAL, órgão específico,
singular, integrante da estrutura regimental da Casa Civil da Presidência da República,
com Sede no Setor de IndústriasGráficas, Quadra 6, Lote 800, Brasília/DF - CEP: 70.610-
460, inscrita no CNPJ/MF sob o nº O4.196.645l0001-00, doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por sua Coordenadora de Relacionamento
Externo Sra. Marlei Vitorino da Silva, brasileira, casada, portadora do RG nº 1.432.755 -
SSP/GO e do CPF nº 246.028.251-68, nomeada através da Portaria nº 985, de 24/11/2016
e da Portaria nº 257, de 29/08/2018 da Casa Civil da Presidência da República, Imprensa
Nacional. doravante denominada simplesmente CONTRATADA. tendo em vista o que
consta no Processo IPEN-CNENISP 01342000668/2018-86 e em observância às
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disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias
bigentes e do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017 e Portaria da Casa Civil nº 283, de 02 de
outubro de 2018, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Inexigibilidade - lPEN—CNENISP 25.2018, elaborada em conformidadecom o disposto no
caput, do Artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, e alterações posteriores e mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços, pela
CONTRATADA, de publicação no Diário Oticial da União, de atos oficiais. conforme
estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de
02.10.2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:

1 — exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
ele acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta:

2 — exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos. e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providênciascabíveis;

3 — encaminhar a CONTRATADA, por meio do Sistema de Envio Eletrônico
de Matérias — lNCom, as matérias a serem publicadas, obedecendo os padrões
determinados pela CONTRATADA. excetuando-se as matérias que serão encaminhadas
para publiwção via Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações —-

SIDEC; que obedecerão envio e padronização especifica, conforme Portaria nº 283, de
02/10/2018;

3 — pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas neste contrato;

4 — observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação, conformea Lei nº 8.666! 1993 e alterações posteriores;
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5 — configurar e formatar os arquivos eletrônicos consoante os padrões
técnicos de preparo descritos na Portaria nº 283, de 02 de outubro de 2018.

e - ImprensaNacional isenta de Tributação, conforme inciso XV — artigo
4º da IN RFB nº, 1234, de 11.01.2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAs OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

Caberá a CONTRATADAenquanto vigorar este Contrato:

1 - publicar as matérias encaminhadas pela CONTRATANTE, dentro do
prazo estabelecido, conforme artigo 14 da Portaria nº 283, de 02.10.2018;

2 - responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados e por seu
refazimento, sem qualquer ônus adicional para o IPEN-CNEN/SP;

3 - atender com presteza o servidor designado para realizar a inspeção
técnica do serviço

4 - manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidadecom
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação, inclusive no que concerne a regularidade fiscal, comprovação jurídica e
qualificaçãoeconômica-financeira,conformea Lei nº 8566/1993, e alterações posteriores;

5 - dar cléncla imediata à autoridade competente das anormalidades
ocorridas durante a execução do contrato;

6 - não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros,
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele decorrentes em quaisquer
operações de desconto bancário;

7 - cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme exigência do inciso V do art. 27 da Lei nº 8566/93, acrescentado pela Lei nº
9.854, de 27.10.99.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS PUBLICAÇÓES

O CONTRATANTE deverá adotar os seguintes procedimentos, quando das
publicações das matérias no Diário Oficial da União:
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1 — conferir o conteúdo das matérias publicadas, com o original
encaminhado A CONTRATADA para publicação, ou com o texto digitado no letema de
Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações — SIDEC;

1.1 — caso haja divergências, tal fato deverá ser comunicado, imediatamente, à
CONTRATADA para ser providenciada nova publicação da matéria, no todo ou em
parte, conforme disposto no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, e Portaria nº 283, de
0211012018.

2. 0MM dos serviços contratados será
lavrado, em até 05 (cinco) dias após a lavratura do Recebimento Provisório| descrito no
item 1 deste Contrato.

2.1. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

CLÁUSULA QUINTA— DO FUNDAMENTO LEGAL

A lavratura do presente contrato decorre da Inexigibilidade de licitação,
realizada com fundamento no caput do Artigo 25, da Lei nº 6666/1993, por se tratar de
contratação com órgão cuja competência e “publicar e divulgar atos oficiais da
Administração Pública Federal", conforme inciso I do artigo 47 do Decreto 8.889 de
28.10.2018 combinado com o artigo lº de Regimento interno da Imprensa Naelonal,
aprovado pela Portaria nº 147, de 9/3/2006, e em cumprimentoao Artigo 21, Inciso I, da
Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

0 valor anual estimado para a prestação do serviço objeto deste contrato é
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Valor este que depende da demanda de publicações do
IPEN-CNEN/SP, sendo que o valor do centímetro por coluna corresponde a R$ 33,04
(trinta e três reais e quatro centavos), conforme Portaria nº 20, de 01/02/2017, publicada
no Diário Oficial da União, de 03/02/2017.
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SUBCLÁUSULA ÚNICA

Na hlpóieie de lªilllôlô do valor, isto se dará de acordo com a edição de
uma nova Portaria, ocasião em que o CONTRATANTE passará a pagar novos valores a
partir da data de publicação da Portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento do serviço entregue eW pela
Fiscalização do lPEN-CNEN/SP, obedecerá ao estabelecido nos artigos 18—19- 20 —

21 22 - 23 e 24 da Portaria da Casa Civil nº 283, de 02.10.2018 será efetuado
mensalmente, por meio da Nota de Empenho citada neste contrato, e a quitação será
providenciada por Guia de Recolhimento da Uniãº " GRU. em nome dela)
CONTRATANTE, no valor total respeitando o vencimento constante na respectiva Fatura,
conformea Portaria nº 256, de 28/8/2018, republicada no DOU de 20/9/2018.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
nos lermos do art. Sº. 5 eº, da Lel nº Aeee, de 4993.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “ateste" pelo servidor Fiscal
do Termo de Contrato, condicionado este ato a veriicaçâo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos
materiais empregados.

SUBCLÃUSULA TERCEIRA

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa. essa será devolvida e o pagamento licará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o
pagamento iniciar-se-á após a regularização da Situação e/ou a reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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SUBCLÁUSULA QUARTA
O pagamento será efetuado da forma intra-SIAFI, com código de barras,

cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB nº 1.234, de 11.01.2012. Será
considerada a data de pagamento o dia o dia do vencimento da fatura.

SUBCLÁUSULA QUINTA

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verihcar a manutenção das condições de regularidade liswl, econômica-financeira e
]urÍdica. Obs. Constatando-se, junto ao SICAF. a situação de irregularidadeda contratada,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do IPEN-CNENISP.

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente deste contrato correrá no exercício de 2018, à conta
da seguinte classiúcaçào:

a. - Atividade: 24780000011

b - Elemento de Despesa: 33.91.39 - DSE/PJ - UG-GESTÃO
c. - Nota de Empenho nº: 2018ne801854- Data: 07.12.2018
d - Valor Empenhado: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para

o exercíciode 2018.
e. - Valor total anual/estimado: R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este

máximo anual, visto depender da demanda.

Nos exercícios subseqúentes, as despesas correrão à conta de dotações
orçamentárias que lhe forem destinadas, indicando-se, através de TermoAditivo. O crédito
e empenho para sua cobertura.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Quando da execução dos serviços caberá ao CONTRATANTE diretamente,
' ou a quem vier a indicar, o direito de acompanhar e fiscalizar a fiel observância das
disposições do presente contrato, conforme artigo 67 da Lei nº 8.666/93.A cópia do ato
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que designar ou substituiro representante da CONTRATANTE deverá obrigatoriamente
ser juntada ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VlGÉNClA E DA VALIDADE

O Termo de contrato a ser celerado dar-se-à por prazo indeterminado, prazo este
amparado na lN Nº 5, DE 2017, Anexo lX, e na Orientação Normativa da AGU (ON nº
36/2011), No entanto. fica estabelecido também que as renovações anuais, ou seis,
em a serem realizadas em cada exercício financeiro, dar—se-âo obedecendo as
seguintes formalidades:

a. Aprovação da autoridade administrativa competente;
Estimativa anual da despesa;
Justiúcativa do preço;
Atestado de exclusividade;
Disponibilidade orçamentária prévia para todo o exercicio iinanceiro;

ªps-asi?

Comprovação das condições de habilitaçãoe qualificação

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Enquanto não houver mudança na situação fática ) como, por exemplo,
quebra do monopólio, induzindo a competição. ou outra situação que afete a forma de
prestação do serviço), não há necessidade de encaminhamento do presente processo
lPEN—CNEN/SP —01342000668/2018—86 à Procuradoria. Basta, apenas, que, a cada
exercício financeiro, a autoridade administrativa informe expressamente, por despacho,
que a situação fática não sofreu alteração, considerando o contrato como renovado, além
de comprovar todos os requisitos indicados no caput desta clausula décima. (redação
indicada pela Procuradoria Federal — fi. 202 do referido processo).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

1 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato enseja a sua rescisão,
conformedisposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

3 — A rescisão deste Contrato poderá ser:
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3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei mencionada,
notíãcando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
ou

3.2. amigável, por acordo entre as partes, desde que haja
convenlênela para a Administração; ou

3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste Contrato, no Diário Oficial da União, ocorrerá
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, correndo a despesa por conta
da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasilia -
DF para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que
não possam ser dirimidas pela mediação administrativa, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, foi celebrado o presente Contrato
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado
conforme, perante três testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado.

São Paulo, 07 de dezembro de 2018.
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Dr. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor
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Coordenã or de
Infraestrutura-- DAI —IPEN-CNEN/SP IPEN-CNEN/SP
RG nº 6.845.499-5
CPF nº B17.573.368-34

Comissão Nacional de Energia Nuclear
IPEN-CNEN/SP
UASG 113202

MARLEI V&DA SILVA
Coordenadora de Relacionamento Externo

IMPRENSA NACIONAL
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KATIA CRISTINA | MINASIAN SANTOS

Administração Gerente de Contratos e Convênios

RG nº 12756573
CPF nº 064.014.178-11


