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COM/8.534 () NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 022/ 2020, QUE FAZEM ENTRE Si A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) INSTITUTO DE
PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES DA
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR _

IPEN-CNEN/SP E A EMPRESA ALESSANDRA
CRISTINA BUENO SIGILO 24573916873.

A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — CNEN, Autarquia Federal criada pela Lei nº 4 118
de 27/08/1962, alterada pela Lei nº 6189 de 16/12/1974, com a redação dada pela Lei nº 7781 de
27/06/1989, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, consoante alínea
“h" do Inciso V do artigo único do Anexo ao Decreto nº 9.660. de 01/01/2019, com sede a Rua General
Severiano. nº 90, no Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001—26.
por intermédio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES — IPEN, Autarquia do
Estado de São Paulo, gerido tecnicamente e administrativamente pela CNEN, em conformidade com
Convênio celebrado em 31 de maio de 2012 com O Governo do Estado de São Paulo (DOU 25/07/2012),
estabeiecido a Av, Prof. Lineu Prestes, 2242 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã,
no Município e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.402552/0005—50e Inscrição Estaduai nº
110670880110, neste ato representado pelo seu Diretor da Unidade Administrativa de Órgão
Conveniada da CNEN, Dr. Wilson Aparecido Parejo Calvo. casado, Engenheiro de Materiais, carteira de
identidade nº 12.622916, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº 062.993.808-37 residente e domiciliado na Rua
Desembargador Júlio Cesar de Pena, 80 » Jardim Bonfiglioli, 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 Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações — MCTIC — pela Portaria CNEN nº 88, de 17/12/2012, publicada no DOU. 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 desrgnado IPEN-CNEN/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
ALESSANDRACRISTINA BUENO SIGILO 24573918873 inscrita no CNPJ sob nº 31.842,573/0001-96,
sediado(a) na Rua Maria Antônia Niero, nº 161, Santo Antônio. Osasco! SP — CEP. 06130—010, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Alessandra Cristina Bueno, Micro
Empreendedor/Gerente, portador(a) da Carteira de Identidade nº 228874166 e CPF nº 245.73916873.
tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 01342.003421/2020-36 em observância às disposições da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993, Medida Provisória 961 de 06/05/2020 Lei nº 8.078 de 11/09/1990 - Código de
Defesa do Consumidore suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
Dispensa de Licitação nª 1882020mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Suporte às equipes de gestão
de infraestrutura tecnológica do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN-
CNEN/SP, que serão prestados nas condições estabelecidasno Termo de Referência (0508459)
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, identificado no preâmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Complexidade
da Atividade

Baixa

Mediana

cagesNacionªlde Modelos deÍiumçáo& conuaxosAdmmisíyauvos ch ConsultonarGeralda Uniªo?—
Termo de Corman) - Modelo para Pregão Eletrônico Serviçosde Tecnologia da Inlormaçao e Comunicação
Atualização hmm/2019

Sigla Definição das Atividades

Atividades de monitoração de
ambiente por meio de

ferramentas configuradas,
devendo acionar piano de
comunicação em caso de

falhas; serviços de transpode
de mídias, controle de
acesso, impressão.

alimentação de sistemas e
registro em livros apropriados

das inconsistências e
correções efetuadas, abertura
e fechamento de chamados
de suporte a equipamentos.

Atividades operamonais como
cadastro de usuários,
ativação de pontos,

alimentação de sistemas
técnicos, documentação de
rotinas técnico—operacionais,

execução de scripts,
operação de ferramentas e
sistemas de controle como
backup, de ambiente, de

documentação, de relatórios
de falhas, atualização de
aplicações sistêmicas, bem

,
como serviços técnicos com
baixo grau de análise, como

criação de politicas
operacionais, ajustamento de

documentações,
desenvolvimento de scripts,

procedimentos de
monitoração, análise de

relatórios e isolamento das
falhas, atividades proativas

para manutenção da
disponibilidade, cadastro de
serviços e correções que" ,

(B)(A)
Equivalência, Quantidade *

UST ' Global UST

1 416

2
, 270

(D) = AxBxC
Custo

Estimado
Global

R$ 19,25

R$ 38,49
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"necessitam de uso de senhas " ,

fortes, estudos e
. implementações de melhorias ,

nos procedimentos
operacionais e de
monitoramento para
processos proativos e
reativos, instalação e
configuração de

equipamentos e softwares
básicos, correções de
padrões de serviços,

implementação de novos
sen/iços, criação de

procedimentos e controles,
'

estudo de viabilidadee
' desempenho, ajustamento de

processos e de serviços,
aperfeiçoamento dos critérios

de disponibilidade.
intervenções corretivas e

, preventivas nos serviços para
melhora ou correção do

desempenho, adequação e
substituição de ferramentas

para administração e
gerência de serviços,

realinhamento de atividades e
servuços para modelos de

práticas adotadas,
manutenção e suporte a
softwares, equipamentos e
ferramentas criticas, criação
de políticas de instalação,

correção e acompanhamento,
automatização de atividades.

Atividades que requeiram
conhecimento especialista e
que não se enquadrem nos
itens anteriores por não ser
considerada rotineira como
modelagem de processo de
trabalho, análise de um

: ambiente para mudanças de
execução e outras que
requeiram recursos de

consultoria e auditoria para
soluções especificas e
diversas do rotineiro.

3,5 240

160

R$ 67,36
1

400%

R$ 96.23
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TOTAL ANUAL ESTIMADO 1088 R$ 49.983,50

TOTAL MENSAL ESTIMADO 362 R$ 16.654,50

1.4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVlÇOS

1,41. Os serviços serão realizados para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.
14.2. O modelo de prestação de serviços será do tipo "linha de produção“, onde TAREFAS

predefinidas serão demandadas por meio de Ordens de Serviço ou por sistema informatizado
de abertura e controle de chamados,

1.4 2 1. As tarefas são agrupadas em um Catálogo que representam a base de conhecimento
do IPEN e é composta de processos, padrões e procedimentos a serem seguidos para a
realização dos serviços.

1.4.3. Em função das Políticas de Segurança da Informação aplicadas pelo IPEN, os serviços
deverão ser executados por equipe especiaiizada. alocada internamente,

1.4.4. Os serviços a serem demandadosdeverão ser pré-definidos em tabelas de tarefas, conforme
modelos apresentados no ANEXO I - | — “RESUMO DA TABELA DE TAREFAS" e seu
Complemento, para composição do custo de cada produto,

1,45. As tarefas definidas na tabela de tarefas serão consideradas como aceitas pela
CONTRATADA no ato da assinatura do contrato,

1.4,6. Caso seja detectado que o processo de trabalho de execução de uma tarefa evoluiu de
forma a exigir que a pratica seja distinta da rotina de execução detalhada na documentação
da tarefa. deverá ser elaborada uma nova versão da tarefa, mantendovse a sua versão
anterior para fins de controle da execução do contrato.

1.4.7. As tarefas depois de inseridas na tabela, não poderão ser excluídas em nenhuma hipótese,
até a extinção do contrato, podendo apenas ser desconsiderada para emissão das Ordens de
Serviços

1.4.8, A expectativa de consumo de USTs contratadas tem cunho global, podendo ser utilizada
tanto em atiwdades rotineiras, quanto de suporte ou demanda, respeitando—se o total de UST
previstas em contrato.

1.4.9. Em todas as Ordens de Serviços deverão ser definidas as datas de inicio e final de entrega
do produto.

1.410. Os prazos que a contratada terá para inícro de execução da Ordem de Serviço serão:

1,4.10.1. 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço, para as Ordens
de Serviços Rotineiras, Suporte e Demanda.

1 4.102, 1 (um) dia corrido, contados do recebimento da Ordem de Serviço, para as Ordens de
Serviços de Demanda com caracteristicas emergenciais.

Camara Nacional de Modelos demmao e ContratosAdministrativºsua Consunonaherai da Uniªo
Termo de Contrato . Maneio para Pregão Eieoomzu Serviçosde Tecnohgia da lntormaçàoe Comunicaçao
Atualização“ Junho/2019
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1.4,11. As Ordens de Serviços do tipo Rotineiras ou Demanda deverão ter as atividades
enquadradas em quaisquer das Tarefas previstas nesse instrumento, seguindo as tipologias
abaixo:

1.4.11.1. Rotineiras — atividades que tem periodicidade definida para execução,

1.4.112. Por Demanda -— atividades previstas para serem realizadas, mas que dependem de
emissão de Ordem de Serviço especifica.

1.4.12. As Ordens de Serviços do tipo Suporte referem—se às atividades de atendimento a usuários
e execução de serviços em equipamentos de CPD ou de interligação de infraestrutura, que
exigem atendimento imediato, programado pelo demandante e/ou pessoal de plantão,
podendo ser emitidas na forma do modelo correspondente do ANEXO I — lV — “MODELOSDE
OS” ou por solicitação direta dos aplicativos e sistemas de controles adotados pelo IPEN.

1.4.13. As Ordens de Serviços do Suporte deverão ter citadas as Tarefas demandas e a
quantidade de execuções de cada Tarefa prevista para realização no periodo, devendo a
Contratada respeitar os procedimentos e padrões de execução definidos pelas ativndades
detalhadasna Tarefa,

1.4.14. Também serão considerados como Ordens de Serviços de Suporte, para execução direta
pela CONTRATADA, após triagem e atendimento dos procedimentos existentes

1.4.14.1. Requisições de suporte de usuários ou técnicos do CONTRATANTE, encaminhados
pessoalmente, por telefone, e—mail ou automaticamente por sistemas informatizados de
abertura e gestão de chamados.

1.4.142. Determinação de serviços de suporte e/ou manutenção, encaminhadas através de
sistema de abertura e gestão de chamados.

14.143. Determinação de instalação ou desinstalação de equipamentos fisicos, encaminhadas
através de sistema de abertura e gestão de chamados. respeitados o fluxo de aprovação
e autorização.

1 4.144. Os chamados de suporte prestados aos usuários poderão ser abertos pelos próprios
usuários ou por equipes técnicas do CONTRATANTE e repassados para as equipes de
suporte do CONTRATADA.

1 4.146. Para efeito de pagamento, o atendimento será considerado válido se registrado no
sistema de chamados de CONTRATANTE e se não houver contestação da equipe
fiscalizadora ou da GRS.

14.146. Outros procedimentos de controles adotados pelo IPEN poderão ser repassados a
CONTRATADA, após ajustamento do processo operacional, e com a anuência desta.

14,15, As Ordens de Serviços deverão ter, no mínimo, os atributos previstos no ANEXO I - tV —

“MODELOS DE 05", e conter todas as especificações de softwares e hardwares necessários
para confecção e entrega dos produtos demandados.

14.16, Os chamados de suporte prestados aos usuários serão abertos pelos próprios usuários ou
por equipes técnicas do IPEN e repassados para as equipes de suporte da CONTRATADA
por meio de central de atendimento. Não será aceito nem computado nenhum chamado

ÍaFnÇÉÍaÉJnÉide M—o—delos (Fumaças e ContratosAdmin.;uauvosãa Consultoria-semida uÉzo
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aberto pela própria equipe da CONTRATADA, mesmo que executado a contento e dentro dos
padrões de qualidade definidos contratualmente,

1 4.161, Os chamados deverão ser analisados pela CONTRATADA e encaminhados a Área
responsável do IPEN quando necessitarem de aprovação para execução ou quando não
atenderem aos seus requisitos de competência contratados.

1.4.17, Todos os problemas técnicos registrados serão controlados por sistema de abertura e
gestão de chamados do IPEN, com concessão plena de acesso a CONTRATADA. para efeito
de registro dos andamentos, acompanhamento das providências em andamento e do tempo
decorrido desde sua abertura.

1.4.18. Todos os serviços demandados deverão ser executadospela CONTRATADA somente após
a emissão de Ordens de Serviços, com a obrigatória autorização do IPEN por meio de gestor
do contrato formalmente designado e em concordância com os processos e procedimentos
técnicos definidos pelo demandante.

14,19, A obrigação de execução ocorrerá quando a CONTRATADA receber a Ordem de Serviço,
correspondente a uma Tarefa existente no Catálogo de Tarefas mantido pelo IPEN e atender
aos seguintes requisitos:

1.4,191. Referência do número da Tarefa na Ordem de Serviço.

1.4.192 Definição do período inicial e final de execução da demanda.

1.4.19,3. Especificação detalhada das atividades no caso de tarefas de uso genérico para
produtos semelhantes.

1.4.194. Custo final da Ordem de Serviço, em conformidade os valores estipulados na Tarefa,

1.4.195. Assinaturas de solicitação do demandante, aprovação do fiscal e autorização do
gestor do contrato.

1420. Caso a contratada não concorde com os prazos estabelecidos na Ordem de Serviço,
deverá apresentar pedido de alteração do prazo devidamente justificado.

1.4.21. Após execução das Atividades, a CONTRATADA deverá devolver a Ordem de Serviço ao
demandante, devidamente assmada, para que seja avaliada e aprovada a qualidade do
serviço realizado e do produto entregue.

14.22. Ao receber a devolução da Ordem de Serviço da CONTRATADA, deverá o demandante
preencher o Relatório de Serviços e encaminhar ao Gestor Operacronal com as autorizações
e observaçõesnecessárias,

1.4.23. Caso a CONTRATADA não consrga executar a Ordem de Serviço conforme as condições
demandas, deverá comunicar ao fiscal por escrito e com antecedência. justificando os fatos e
motivos que impedirão sua execução, cabendo ao gestor acatar ou não a justificativa,

1 4.24. Para os novos serviços implantados ao longo da vigência contratuaI, a CONTRATADA se
obriga a apresentar a certificação do recurso exigido em, no máximo, 60 (sessenta) dias da
comunicação de necessidade informada pelo IPEN.

camara Nacronal de Modelos de Mutação e ContratosAdministrativos da ConsnttonaaGeral da Uniao
Termo de Contrato , Modelo pan Pregão Eletromoo Serviçºs de Tecnologia da Inlarmaçãoe Comunicaçao
Atualização Junho/2019 )
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1.425, Para execução de Ordens de Serviços de novas implantações em que forem necessários a
readequação dos recursos técnicos da CONTRATADA, será definido o início de execução da
primeira Ordem para um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, possibilitando a mesma, tempo
para readaptaçãodo seu quadro tecnico,

1426 As Ordens de Serviços que demandam manutenções preventivas, implantações ou
alterações da estrutura instalada deverão ser executadas, prioritariamente, fora do horário
normal de expediente em dias úteis, ou em finais de semana (periodo extraordinário), e após
agendamento e autorização do fiscal do lPEN para realização das atividades.

1.427, Para adequação dos serviços ou da qualidade de prestação de alguma tarefa, serão
estabelecidos procedimentos documentados e assinados entre as partes, permitindo assim
novo direcionamento quanto aquelas atividades.

14,271. O documento que definirá esses procedimentos será denominado de APO — Acordo
de Procedimentos Operacionais, e deverá receber numeração sequencial para que
possa ser referenciada nas Ordens de Serviços ou documentações de alertas e/ou
estatisticas,

2. CLÁUSULA SEGUNDA « VIGÉNCIA

2.1. O prazo de vigêncra deste Termo de Contrato e de 3 (três) meses, com início na data de
08/07/2020 e encerramento em 07/10/2020, encerrando-se automaticamente após esse período.

2.2. A garantia do objeto deste termo de contrato terá prazo de vigência próprio e desvinculado do
prazo de contato. para fins de eventual aplicação de penalidade, mesmo depois de expirada a
vigência contratual, com vistas a harmonia com a Orientação NormativaAGU nº 51 DOU Seção !,

252014

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO
3.1. O valor total do presente Termo de Contrato e de R$ 49.963,50 (quarenta e nove mil novecentos

e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
prevrdenciãrlos, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária propria,
prevrsta no orçamento da União, para o exercício de 2020, na Classificaçãoabaixo:

Gestão/Unidade: 113202

Fonte: 0144000000

canÍme Naciona! de Modelos de Licitação e ContratosAdministrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contran; , Modelo para Pregão Eieivcmco Serviçosde Yecnologla da lnlarmaçàoe Comunicação
Amai-meno Junho/2019
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Programa de Trabalho: 19.572.2206,20UX.0001

Elemento de Despesa: 339040

PI: 24780000013

Nota de empenho: 2020NE800447 de 06/07/2020.
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da

mesma natureza. cuja alocação será feita no inicio de cada exercício financeiro

5. CLÁUSULA QUDNTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento do serviço entregue e aceito definitivamente pela Fiscalização do IPEN<CNENISP.
será efetuado mensalmente, até o zoº (vigésimo) dia subsequente a apresentação pela futura
Contratada, junto ao Setor de Recebimento de Materiais da Gerência de Material e Patrimônio, da
Nota Fiscal devidamente preenchida e detalhada, devendo indicar em seu corpo o nome do banco,
o número da agência, a praça e o número da conta» para que seja efetuado o crédito bancário
referente ao pagamento.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. sº, ª 3“, da Lei nº
8666, de 1993.

5.3. O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária Crédito (OBC), em agência e conta
corrente indicados pela futura CONTRATADA ou por meio de Ordem Bancária Fatura (OBF), com
código de barras, cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da lN-RFB nº 1.234. de 11.01.2012. Sera'
considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária.

5.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, será realizado
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, no que se refere as retenções tributárias e contribuições que trata as instruções Normativas
(IN) - RFB nº 971 de 13/11/2009 e 1.234 de 11/01/2012; Leis 13.701 e 14.042 de 24/12/2003 e
30/08/2005 respectivamente e Decreto 53.151 de 17/05/2012 da Prefeitura Municipal de São Paulo
— P.M.S.P.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou
ainda, ou circunstanma que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a CONTRATADA providencreas medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar—se—á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

5.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

Camªra Nªclonal de Modelos de Llcnaçâe & Contam Adminlsuauvos da Consultoria—Geral SJM“
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5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, sera'
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 periodo, a critério da CONTRATANTE.

5.9. Previamente a emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da instrução Normativa nº 3, de 26 de abril
de 2018.

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

5.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias a rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto. os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao
SICAF,

512.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do lPEN-
CNEN/SP,

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da W
SEGES/MP n, 5/2017. quando couber.

5.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

5.15. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo lPEN—CNEN/SP, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula

EM = | )( N x VP, sendo:

,,
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EM = Encargos moratórios,
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP : Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira : 0,00016438, assim apurado:

Mººg': (TX) ': 365 I: 000016438
TX = Percentual de taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA -— REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Nos termos do artigo 56 da Lei nº 8666/93, fica a CONTRATADA dispensada de quaisquer das
modalidades de garantia previstas no citado dispositivo legal.

8. CLÁUSULA OITAVA — ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do futuro contrato, nas dependêncras
do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN—CNENISP.

8.2. Nos termos do art. 73. inciso I» da Lei nº 8666/93, os serviços serão recebidos provisoriamente
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo fiscal do futuro contrato. para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta de
preços apresentada pela futura contratada,

8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos!refeitos/
substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da
aplicação de penalidades

8.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento provrsório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado, a ser
elaborado pelo fiscal do futuro contrato

8.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputanse—á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato

Camara Nacumai de Modelos de Licitação e ContratosAdministrzhvos da Consuhan'z-Gemlda União
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9. CLÁUSULA DÉCIMA — FISCALIZAÇÃO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.8.

9.7.

9.8.

9.9.

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 CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666. de
1993, e do art. 100 do decreto nº 9 507, de 21 de setembro de 2018.

O representanteda CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do contrato.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Básico.
A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na instrução Normativa SEGES/MP
nº 05 de 26 de maio de 2017, quando for o caso.
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar a autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando—se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 5 tº do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
O fiscal do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos
55 tº e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666. de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, preVlstas neste Termo de
Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei nº 8666. de 1993.

As atividades de fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática. podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor.

9.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenhoe qualidade da prestação dos serviços realizada.

9.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Termo ee Contrato . Modelo para Pregão Eletrônico: Servrços de Tecnologia da Inlovmação & Comunicação
Atualização

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições tecnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — OBRIGAÇÓESDA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições. falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando—se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidasneste Projeto Básico;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da |N SEGES/MP n. 5/2017.

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
Qwrºg10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar—se

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuario;

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

10.63 Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens,

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia—Geral da União para adoção das

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos.

termos de recebimento, contratos e aditamentos. relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos reqwsutos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. sº, 5 Sº, da Lei nº 8666, de 1993,

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — OBRIGAÇÓESDA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, com técnicas que
garantam a qualidade dos serviços em rigorosa observância aos procedimentos de segurança

camara Nacional deMagiasde L|ciiação & ContratosAdministrativos da Consultoria—Geralcatião
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inerentes a esse tipo de serviço e tudo mais que for necessário à sua perfeita execução ainda que
não expressamentemencionado.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado ao lPEN-CNEN/SP, devendo ressarcir imediatamente a Administração
em sua integralidade, ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos,

11.4. A CONTRATADA concederá garantia de 6 (seis) meses pelos serviços prestados, contados da
data do recebimento definitivo do serviço.

11.5. Durante o prazo de garantia do serviço, deverá manter canal de comunicação por telefone, e-mail
ou sistema.

11.6. As demandas para correção de serviços em garantia serão realizadas por meio de ordem de
serviço específica, na qual deverão constar os prazos de início e de término do atendimento
considerando:

11.6.1. impacto Alto no serviço: que afete toda a instituição, usuários da alta gestão ou esteja em
período critico de determinado sistema ou serviço: prazo de 1 (um) dia útil,

11.6.2. ImpactoMédio: que afete serviço não crítico da instituição: prazo de 2 (dois) dias úteis;
11.6.3. Impacto Baixo: que afete poucos usuários ou departamentos: prazo de 3 (três) dias úteis.

11.7. Os prazos estimados para inicio e término do atendimento deverão considerar os horários de
expediente do IPEN-CNEN/SP.

11.8. Caso a CONTRATADA entenda necessário, em um serviço específico, a prorrogação dos prazos
definidos, deverá justificar-se tecnicamente por meio de relatório formal.

11.9. Caso o CONTRATANTE não aceite as argumentações, não haverá prorrogação no prazo definido
previamente.

11.10. A não observância do prazo para correção de defeito implica execução das penalidades cabíveis
estabelecidasem contrato.

11.11. As correções deverão ser documentadas e encaminhadas ao CONTRATANTE.

11.12. A documentação e scripts também estarão cobertas pela garantia.
11.13. Dentro do periodo de garantia, a correção de erros nos serviços entregues deverá ser efetuada

sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, seja financeiro ou de atraso na prestação de outros
serviços, desde que, comprovadamente, os erros não tenham se dado em razão das
especificações feitas pelo CONTRATANTE,

11.14. A correção de erros introduzidos por modificações anteriormente realizadas que estejam dentro
do prazo de garantia, será efetuada sem ônus para o CONTRATANTE.

11.15. A garantia do produto é estabelecida considerando a última versão entregue.

Camara Naclonal de Modelos de Licitação e ContratosAdministrativos da ConsuttcnavGeral da Uniªo
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11.16. Durante todo o periodo de execução dos serviços, manter em base histórica, os dados sobre a
execução de serviços em garantia.

11.17. Ao término do contrato, deverá ocorrer:
11.18. A devolução dos equipamentos e bens de propriedade do CONTRATANTE, incluindo todos os

bens intangíveis, como software;

11.19. A devolução da documentação de processos, procedimentos, scripts desenvolvidos durante a
prestaçãodos servtços,

11.20. A desativação do acesso de todos os usuários e senhas utilizados pela CONTRATADA na
prestação de seus serviços, bem como a entrega de uma listagem completa destes usuários,
mediante o acompanhamento do FISCAL TÉCNICO da CONTRATANTE,

11.21. Caso o procedimento de desativação de alguns destes usuários, por motivos técnicos, só possa
ser executado por funcionários da CONTRATANTE, estes deverão ser feitos mediante entrega de
listagem especifica destes usuários ao FISCAL TÉCNICO da CONTRATANTE.

11.22. A CONTRATADA devera utilizar—se de empregados habilitados e com conhecimentos básicos
dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.23. Vedar a utilização na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante» nos termos do
artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

11.24. Responsabilizar—se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

11.25. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão ao órgão para a execuçãodo serviço;

11.26. Responsabilizar—se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência nao transfere responsabilidade a
contratante;

11.27. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração,
11.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.29. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo fiscal do futuro contrato, garantindo—
lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à sua
execução.

11.30. Paraiisar, por determinação do fiscal do futuro contrato, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

11,31. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato

cam'aÉúNahcmnal áeíoíeÉae Ltmçàoe contratos Administrativos da Consutton—a-G—eraTda uniao
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11.32. Promover a organização técnlca e administratIva dos serviços, de modo a conduZi—los encaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de
Referência, no prazo determinado,

11.33. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

11.34. Submeter previamente. por escrito, ao fiscal do futuro contrato, para analise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo,

11.35. Não se utilizar de mão de obra de menores de 18 (dezoito) anos para a realização dos
serviços, objeto do Contrato;

11.36. Cumprir o disposto no inciso XXXIll do art. 7º da Constituição Federal, conforme exigência do
inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93.

11.37. Manter durante toda a vigêncra do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 3,11.38. Cumprir, durante todo o periodo de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência “©
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015 Q

11.39. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.40. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa—los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 5 1º do art 57 da Lei
nº 8 666, de 1993.

11.41. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurançado IPEN-CNEN/SP;

11.42. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, nomes e legislação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete intração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Contratada que:
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131.1, Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

13.12. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
13 1 .3 Apresentar documentação falsa;

131.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.5. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação
131.6, Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13,1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.18. Não mantiver a proposta;
13.1.9. Cometer fraude fiscal;

13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo;

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
132.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratação:
13.2.2. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor do item inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias
13,23. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto.

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida;

13.2.5. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não—aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

13.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
Sl;

13.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Adm inistraçâo Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos

13.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF , pelo prazo de
até 5 (cinco) anos;

1346. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

l
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INST]TUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade. houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12846, de 1ª de agosto de 2013, como ato lesivo a
administração pública nacional ou estrangeira. cópias do processo administrativo necessárias a
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou ProcessoAdministrativo de Responsabilização — PAR.

13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa,

13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa iuridica, com ou sem a participação de agente
público.

13.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil

13.11. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Hi 6 IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

13,111. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.112. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação,
13.113 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados,

13.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarvse—á em processo administrativoque
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando—se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9784, de 1999.

13.13. 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 a Contratante.
observado o princípio da proporcionalidade.

13.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SlCAF.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — RESCISÃO

Camara Ílazuonai de Modelos de mmao e ContratosAdministrab'vos da ConsultonarGeralda Uniªo
Termo de Contrato . Modelo para Pregão Eletrônico Serviçosde Tecnologia da informação e Comunicação
Aluallmção JuuholZDlS
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INSTITUT0 DE PESQUE/IS ENERGÉTICA? E NUCLEARES

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei. sem preiuizo da
aplicação das sanções previstas no item 13 deste Termo de Contrato.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados» assegurando—sea CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
1441. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14 4.2. Relação dos pagamentos ja' efetuados e ainda devidos;

144.3. indenizações e multas. & '

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -— VEDAÇÓES
8

15.1. É vedado a CONTRATADA,

15.1,1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15,1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÓES
16.1. Eventuais alteraçõescontratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato

16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa
do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

);.
Eamava Nacional de Modelos de anmàíbonums Administrativos oa ConsultoileGaralda Unlão
Termo de Contrato - Modelºpara Pregão Eletrônico Serviçosde Tecnologia da Informação & Comunicado
Atualmáo' Junhof2019
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18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO
18.1. Incumbira' à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA _ FORO
19.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de São Paulo - SP - Justiça Federal, para dirimir os litígios

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme ari. 55, 52“) da Lei nº 8666/93

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

;
'? '

L)
'(
STi-lio,

os de Julho de 2020.

Dr. WILSON APARECIDO PAREUO CALVO
Diretor de Unidade Administrativade Orgão Conveniada

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISASENERGETICAS E NUCLEARES

lPEN—CNEN/SP

Sra. AL SANDRA RISTINA BUENO
Mlcr Empreendedor/Gerente

ALESS INFORMÁTICA.

TESTEMUNHAS:

xãúxmoy«___
[JO

,/
KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS PAULO HENRIQ ANCHI
Coordenadora de Administração e Infraestrutura Chefe do Serviço de Geslâo d edes e Suporte Técnico

IPEN—CNEN/SP IPEN-CNEN/SP
RG nº: 12.756,57?) RG nº: 34.308215—9

CPF nº: 064.014178—11 ch nº: 326.061.488—51

Obs.: Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme documento SEI nº
0515914 do processo 01342.003421/2020-36.
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