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EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 827/2018

O Gerente Regional da Anatel nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, tendo em vista a impossibilidade de intimação por via postal e por se encontrar em local incerto e não
sabido, INTIMA o(s) interessado(s) a seguir relacionado(s), nos termos do art. 110, § 1º, do Regimento Interno da Anatel (RI), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, e do art. 26, §4º, da Lei nº
9.784/1999, para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de publicação deste edital, observado o disposto no art. 82, §3º, do RI, e no art. 44, da Lei nº 9.784/1999. As alegações
poderão ser apresentadas em qualquer unidade da Anatel, identificadas com o CPF/CNPJ da pessoa/entidade e assinadas pelo interessado ou por procurador/representante legal, acompanhado do documento que
comprove a sua condição. O processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta intimação e poderá ser acessado por meio da página da Anatel na internet:
w w w. a n a t e l . g o v. b r / i n s t i t u c i o n a l / i n d e x . p h p / p u b l i c a c o e s - e l e t r o n i c a s.

. Processo Interessado CNPJ/CPF

. 53500.073686/2017-30 BARRA EXECUTIVE SERVICE - EIRELI 02.805.494/0001-07

JOSÉ AFONSO COSMO JÚNIOR

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO
AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2018 - UASG 413012

Nº Processo: 53578000114201819 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviço terceirizado de apoio administrativo e
operacional de Secretariado Executivo para atendimento das
demandas da Gerência Regional da Anatel nos Estados do Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima (GR11), Unidade Operacional no Estado
de Rondônia - UO111; Unidade Operacional no Estado do Acre -
UO112 e Unidade Operacional no Estado de Roraima- UO113,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00004. Edital:
20/07/2018 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h59. Endereço: Rua
Borba 698 Cachoeirinha MANAUS - AM ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 4 1 3 0 1 2 - 0 5 - 11 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 20/07/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/08/2018 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FLAVIANO GOMES DE FRANCA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/07/2018) 413012-41231-2018NE800037

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 53578000090201717. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviço de transporte aquaviário de passageiros, por empreitada, para
possibilitar deslocamentos a serviço de agentes de fiscalização e
equipamentos da Unidade Operacional no Estado do Acre (UO11.2),
entre os municípios de Cruzeiro do Sul/AC e Porto Walter/AC e no
interior deste.

FLAVIANO GOMES DE FRANCA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/07/2018) 413012-41231-2018NE800037

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E
ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2018 - UASG 240224

Nº Processo: 01250075584201744 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de mão de obra de motorista, sem fornecimento de
automóvel, para condução de veículos da frota oficial do
CEMADEN, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados: 00002.
Edital: 20/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Estr. Dr Altino Bondesan, 500 Eugenio de Melo - SAO
JOSE DOS CAMPOS - SP ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 2 4 0 2 2 4 - 0 5 - 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 20/07/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/08/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

WESLEY NOGUEIRA BARBOSA
Coordenador de Administração

(SIDEC - 19/07/2018) 240224-00001-2018NE800032

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 23/2018 - UASG 245209

Nº Processo: 01213004536201807 . Objeto: Renovação e upgrade de
licença de software CRM. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento
Legal: Art. 30º, Caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
19/07/2018. TONIA BARNI PACHECO DE MELO. Analista de

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2018 - UASG 245209

Nº Processo: 01213006054201883 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços por
demanda de Impressão, Cópias e Digitalização Corporativa, Suporte e
Manutenção com cumprimento de níveis de serviços, compreendendo
a cessão de uso de equipamentos (impressoras, multifuncionais e
scanner), softwares de gerenciamento, manutenção corretiva e
preventiva, fornecimento de todos os materiais consumíveis (toner
preto e colorido originais com certificação de origem), peças de
reposição originais. Total de Itens Licitados: 00009. Edital:
20/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço:
Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 Lomba do Pinheiro - PORTO
ALEGRE - RS ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 2 4 5 2 0 9 - 0 5 - 4 1 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 20/07/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/08/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO
Pregoeiro

(SIDEC - 19/07/2018) 245209-24209-2018NE800014

Compras Internacional. Ratificação em 19/07/2018. SERGIO
ROBERTO DE LIMA E SILVA FILHO. Ordenador de Despesas. Valor
Global: R$ 19.110,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro
SALESFORCE, INC. Valor: R$ 3.370,50. CNPJ CONTRATADA :
Estrangeiro SALESFORCE, INC.. Valor: R$ 15.739,50

(SIDEC - 19/07/2018) 245209-24209-2018NE800014

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000537201718.
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017. Contratante: COMISSAO
NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
14829574000181. Contratado : ROMAFE INDUSTRIA E
COMERCIO DE -USINAGEM E CALDEIRARIA L. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de 500 porta-fontes tch-
ops e 660 em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tratados termica-
mente fabricados com precisão sob encomenda para o CTR do IPEN-
CNEN/SP. Fundamento Legal: Art. 23-II-B da Lei 8666/93.Vigência:
10/07/2018 a 09/07/2019. Valor Total: R$127.000,00. Fonte:
250110100 - 2018NE800679. Data de Assinatura: 10/07/2018.

(SICON - 19/07/2018) 113202-11501-2018NE800548

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo SEI 01300.004560/2018-59
Partícipes: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, CNPJ 33.654.831/0001-
36 e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas -
FAPEAL, CNPJ 35.562.321/0001-64. Do Objeto: Propiciar a atuação
conjunta do CNPq e da FAPEAL, para cofinanciar, no estado de
Alagoas, projeto(s) que vise(m) contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico e tecnológico do País no âmbito da
Chamada CNPq/ICMBio/FAP's nº 18/2017 - Pesquisa em Unidades
de Conservação da Caatinga e Mata Atlântica, com a descrição
contida no Plano de Trabalho, que, independentemente de transcrição,
passa a fazer parte integrante do instrumento. Esclarece-se que entre
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBio (unidade repassadora) e o CNPq (unidade recebedora) já foi
celebrado um Termo de Execução Descentralizada - TED (NUP SEI:
01300.007869/2017-10), cujo objeto e propiciar a atuação entre as
Partes na consecução de programas e projetos de pesquisa científica,
tecnológica e/ou de Inovação aplicados ao conhecimento, manejo, uso
e proteção da biodiversidade, do patrimônio cultural e dos recursos
naturais em Unidades de Conservação federais e seu entorno nos
Biomas Caatinga e Mata Atlântica, a serem selecionadas por meio de

chamada(s) pública(s). Da Execução: Importa o Acordo o valor
global de R$244.530,06. O CNPq disponibilizará recursos financeiros
no valor total de R$188.752,06 para os projetos contratados no
âmbito do Acordo, conforme discriminação orçamentária detalhada
no Plano de Trabalho. A FAPEAL disponibilizará recursos
financeiros no valor total de R$55.778,00 para os projetos
contratados no âmbito do Acordo, conforme discriminação
orçamentária detalhada no Plano de Trabalho. Para a consecução do
objeto do instrumento, não haverá transferência de recursos entre os
partícipes. Da Vigência: O Acordo vigerá a partir da data da sua
assinatura até 14/08/2021. Data de Assinatura: 18/07/2018.
Signatários: Pelo CNPq: Mario Neto Borges - Presidente, CPF
257.786.506-63. Pela FAPEAL: Fábio Guedes Gomes - Diretor
Presidente, CPF 789.989.054-34.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Processo SEI: 01300.610017/2013-81. Processo CNPq: 610017/2013-
6. Convênio firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ 33.654.831/0001-36; a
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Paraná - FAADCT, CNPJ 03.579.617/0001-00 e a
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, CNPJ
77.046.951/0001-26. OBJETO: Prorrogar "de ofício" o prazo de
vigência do Convênio SICONV n° 794051/2013, Programa de Infra-
Estutura para Jovens Pesquisadores - Programa Primeiros Projetos -
PPP, até 01/03/2023.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2018
ASSINA: Pelo CNPq - Mario Neto Borges - Presidente do CNPq.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq torna público o resultado da prorrogação de
Bolsa liberado para a chamada Pública Pós-doutorado Júnior - PDJ.
As propostas aprovadas encontram-se no link:
http://resultado.cnpq.br/7639421434292079.

Brasília, DF, 19 de julho de 2018.
MARIO NETO BORGES
Presidente do Conselho

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 181/2018; Data da Assinatura: 18/07/18; Contratada:
86.781.069/0001-15/ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
S.A.; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E
ASSINATURA ANUAL DE REVISTA SOBRE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; Origem: Dispensa de Licitação
18000045/2018; Vigência: de 18/07/18 a 18/07/19; Valor Total: R$
22.492,00 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E
DOIS REAIS).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO; SR. DENIS FIGUEIREDO FONSECA,
CPF: 06219285697; Motivo: Em razão de se encontrar em lugar
desconhecido (art. 231, II do CPC) e em cumprimento ao
estabelecido na Lei nº 10.522, de 19 de jul. de 2002, notificamos que
o seu CPF foi inscrito no Cadastro de Créditos Não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais - CADIN, em razão da não quitação do
débito com os Correios, referente à Notificação para Pagamento do
Débito entregue em 17/01/2018.

MÔNICA LUÍZA LOUREIRO SALOMÃO
Gerente Corporativo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18000014/2018 - SE/AM

Aquisição de água mineral potável, sem gás, classificada
com o selo de qualidade do DNPM no rótulo acondicionada em
garrafões plásticos de 20 litros com lacre de segurança, por meio
do Sistema de Registro de Preço - SRP. Edital e informações no
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 500 PORTA FONTES
TECH-OPS 660 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420,
PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA RADIAÇOES, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR (CNEN/IPEN) ATRAVÉS DE SEU INSTITUTO DE
PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES E A ROMAFE
INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E CALDEIRAS LTDA
EPP, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 032/2018
LIVRO Nº 001/2018
PROCESSO CNEN/IPEN Nº 01342000537/2017-18

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR (CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei n° 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, Inovações e Comunicações, consoante Anexo ao Decreto
nº 6.129, de 20.06.07, Inciso VII, ,b com sede à Rua General Severiano, nº 90, no
Municipio e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por
meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS 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 a 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 Conveniado 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 a Rua Desembargador Júlio Cesar de Faria, 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 D.O.U. nº 33, página 5,
Seção 2, em 15.02.2017, do Senhor Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia, Inovações e
Comunicações MCTIC - pela Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012, publicada no D.O.U. nº
243, página 6, Seção 1, em 18.12.2012, e pela Portaria CNEN nº 34, de 30.06.2014,
publicada no D.O.U. n° 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 empresa ROMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAGEM E CALDEIRAS LTDA -
EPP, com sede à Rua Santa Anastácia, 107, Vila Santa Cecília Mauá SP, CEP: 09380-

070, inscrita no CNPJ sob nº 14.829,574/0001-81, neste ato representada pelo Sr. Djalma
Fefim Junior, Diretor Comercial, portador do R.G. nº 34.020.671-8 SSP/SP e do CPF nº

ajustado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, observadas as
disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, conforme segue:

x !
_/'/

376.276.718-17, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si certoe///
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INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICASE NUCLEARES

CLÁUSULA | - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de 500 porta-fontes tech-ops
660 em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tratados termicamente, fabricados com
precisão sob encomenda para o Centro de Tecnologia da Radiações da
CNEN/IPEN.

CLÁUSULA II - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os materiais, objeto do presente contrato, deverão ser entregues na
Gerência de Material e Patrimônio do IPEN-CNEN/SP, até o 10º (décimo) dia de
cada mês, de segunda a sexta feira, no horário compreendido entre as 8:00 e às
11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, observadas as condições e formas
estabelecidas no Termo de Referência Anexo II do Edital, o qual passa a fazer
parte integrante deste contrato e no cronograma de entrega, como segue abaixo:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Cronograma de entrega:

1a entrega (junho/2018): 100 (cem) porta-fontes tech-ops 660;

2ª entrega: (setembro/2018): 150 (cento e cinquenta) porta-fontes tech-ops 660;

3ª entrega: (dezembro/2018): 150 (cento e cinquenta) porta-fontes tech ops 660; e

4ª entrega: (marco/2019): 100 (cem) porta-fontes tech ops 660.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA A entrega dos materiais deverá ser feita até o 10º
(décimo) dia dos meses de setembro e dezembro de 2015 e meses de março e
junho de 2016.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os materiais não aprovados pela fiscalização do
lPEN-CNEN/SP, deverão ser substituídos, sem ônus no prazo máximo de 20 (vinte)
dias úteis.

 

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES

Além do estipulado nas demais cláusulas deste contrato, a
CONTRATADA e a CNEN/IPEN ficarão obrigadas a: //
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DEPESQUISASENERGETICASENUCLEARES

| - DA CONTRATADA:

a.Efetuar a entrega dos materiais de acordo com o estabelecido neste Contrato,

b.

com técnicas, que garantam a qualidade dos resultados obtidos e em rigorosa
observância aos procedimentos de segurança inerentes a esse tipo de
produto, obedecendo o cronograma de entrega descrito no item 05 do
Termo de Referencia Anexo II do Edital e tudo mais que for necessário à
sua perfeita execução, ainda que não expressamente mencionado, mas
comprovadamente necessário;

Responsabilizar se pela qualidade dos materiais ofertados e por sua
substituição no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sem qualquer ônus adicional
para a CNEN IPEN, e enquanto não houver sido definitivamente aceitos, caso
não se encontrem dentro das especificações técnicas estabelecidas neste
Edital, divirjam do que foi solicitado ou apresentem defeitos e/ou vícios
redibitórios;

C.Aceitar, nas mesmas condições contratuais estabelecidas, os acréscimos ou

d.

supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato;

Oferecer garantia dos matérias pelo período de 12(doze) meses, contados a
partir da aceitação definitiva por parte do fiscal deste contrato;

e.Atender com presteza o servidor designado para realizar a inspeção técnica do
material;

f. Dar ciência imediata a autoridade competente das anormalidades ocorridas

h.

durante a execução deste contrato;

Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, inclusive no que concerne a regularidade fiscal,

comprovação jurídica e qualificação econômica-financeira, expressas na
habilitação parcial valida do SICAF;

Dar ciência imediata a autoridade competente das anormalidades ocorridas
durante a execução deste contrato;

i. Preservar o nome da Instituição, para a qual foi Contratada, responsabilizando-
se pelo seu uso indevido;   
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COMISSÃO NACIONAL DEENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICASE NUCLEARES

j. Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as informações
obtidas em decorrência dos trabalhos objeto do presente instrumento
contratual;

k.Não se valer deste contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando
o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele decorrentes em
quaisquer operações de desconto bancário;

I. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
conforme exigência do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescentado
pela Lei nº 9.854, de 27.10.99.

lI - DA CNEN/IPEN:

a. Pagar com pontualidade o preço acordado;

b. Cumprir todas as normas e condições do presente Contrato;

c. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições
necessárias à plena execução deste contrato;

d. Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades
dirigidas à Contratada;

e. Notificar a Contratada quaisquer irregularidades constatadas na
execução deste contrato, pedindo providências para a regularização das
mesmas;

f. Realizar, periodicamente, consulta ao cadastro de empresas inidôneas
e suspensas CEIS, através do Portal da Transparência
(www.transparencia.qov.br), sendo impressa declaração demonstrativa da
Contratada e ao Cadastro Nacional de condenações por ato de improbidade
Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disponivel
no endereço www.cnj.jus.br sendo impressa declaração demonstrativa da
Licitante;

g. Realizar diligencias para verificar a adequação do objeto aqui tratado
às exigências deste contrato, em especial, em relação ao cumprimento do
artigo 5º da instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério /

do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de
sustentabilidade ambiental. Caso não se confirme essa adequação e
garantidos o contraditório e ampla defesa, este contrato será rescindido.M
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h. Cumprir o estabelecido no Art. 11 da Instrução Normativa RFB nº 1.234 de
11/01/2012, bem como suas alterações.

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO

A CNEN-IPEN fiscalizará as entregas parciais do objeto através de uma
Comissão a ser designada pela autoridade competente da CNEN/SP-IPEN
constituída de no mínimo 03 membros, a qual estará investida de plenos poderes
para aceitar ou recusar os materiais que se encontrarem em desacordo com o
solicitado neste Edital e com as normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA A contratada estará obrigada a repor, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, qualquer material recusado pela fiscalização do IPEN CNEN/SP
em virtude de problemas devidamente comprovados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei 8.666.93,
os materiais serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal deste Contrato, nos termos
do item 3 e 5 do Termo de Referéncia - Anexo II do Edital, no prazo de 05 (cinco)
dias, após no prazo de + 20 (vinte ) dias, totalizando 25 (vinte e cinco) dias será
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo dos materiais entregues, onde será
observada a adequação do objeto aos termos contratuais, em consonância com a
alínea b do referido inciso. Após esse prazo será processado o pagamento,
conforme caput da clausula VI deste Instrumento Contratual.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização
do IPEN-CNEN/SP, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, nem por
quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato é de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete
mil reais), sendo o preços unitário de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil
reais).

CLÁUSULA Vl _ DA FORMA DE PAGAMENTO /

O paqamento dos materiais aceitos definitivamente] pela
Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, será efetuado após o recebimento definitivo de/ ,.

ª;
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cada parcela, nos termos da cláusula IV deste Contrato e conforme Cronograma
de Entrega estabelecido no item 5 do Termo de Referência Anexo II do Edital, até
o 20º (vigésimo) dia subsequente à apresentação pela 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.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a respectiva Nota
Fiscal/Fatura será restituída a CONTRATADA para as correções necessárias e o
pagamento ficará sobrestado até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar se á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CNEN-IPEN.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Os pagamentos serão efetuados através de Ordem
Bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela
Contratada, mediante Ordem Bancária Crédito (OBC), ou por meio de Ordem
Bancária Fatura (OBF), 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
em que constar como emitida a Ordem Bancária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento, mediante a emissão de qualquer
modalidade de Ordem Bancária, será realizado desde que a futura Contratada
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, no que
se refere as retenções tributárias de que trata a Instrução Normativa (IN) da SRF nº
480 de 15/12/2004 com suas alterações; Instrução Normativa RFB nº 971 de
13/11/2009; 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 Municipalde São Paulo - PMSP.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os pagamentos somente serão processados se o

CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada
pela CONTRATADA na fase Iicitatória.

SUBCLÁUSULA QUINTA Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009 é
obrigatório o faturamento por meio de Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser
enviada no endereço: nfe i en.br

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os pagamentos somente serão liberados apos :
confirmação de que a CONTRATADA continua regular perante o SICAF no qUese
refere a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda Pública.

* &szc/ _
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SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Não será permitido qualquer reajuste de preços, durante
a vigência do contrato.

SUBCLÁUSULA OITAVA .A CNEN-IPEN poderé reter o pagamento de qualquer
parcela independentemente da aplicação das penalidades previstas neste Contrato,
ou da faculdade de rescisão do contrato, em caso de faltas que, a critério do IPEN-
CNEN/SP, prejudiquem a execução do contrato e até que as mesmas sejam
sanadas.

SUBCLÁUSULA NONA - 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 pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é caIcuIada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = | X N x VP, sendo:

EIVI = 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.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

I = Índice de compensação financeira assim apurado:

I = TX/100
365

SUBCLÁUSULA DECIMA Conforme o disposto no art. 36 § 6°, da IN SLTI/MP n°
2, de 30.04.2008, alterada pela IN SLTI/MP n° 3, de 16.10.2009, a retenção ou
glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o
contrato:

I- não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas ou:

. . . . . . . ,., !
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos eXIgIdOS para a execuçao do /
serviço, ou utiliza los com qualidade inferior a demandada   
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CLÁUSULA VII - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo do contrato a ser celebrado, consoante minuta anexa
(Anexo I), será de 12 (doze) meses, com vigência a partir da data de sua assinatura.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A garantia do objeto desta licitação tem prazo de
vigência próprio e desvinculado do prazo deste contrato, permitindo eventual
aplicação de penalidades, em caso de descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual aqui acordada,
conforme disposto na Orientação Normativa AGU nº 51 DOU Seção !, 2.5.2014.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as

faça fora do convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério da
CNEN/IPEN, e conforme a gravidade do caso, a advertência escrita, sendo que em
seguida, na reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre a
fatura.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Além das sanções previstas nos itens anteriores,

ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados e aceitos pelo

lPEN-CNEN/SP, caso a Contratada atrase a entrega dos materiais, ficará sujeita
às seguintes multas:

a) Multa diária de 0,10% (dez centésimos por cento), para atrasos de até 10 (dez)
dias, incidente sobre o valor do material não entregue;

b) IVIuIta diária de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos superiores a
10 (dez) dias, afastada a aplicação do disposto na alínea anterior, incidente
sobre o valor do material não entregue.

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias, sera considerado como recusa de entrega
do serviço, ensejando a rescisão deste Contrato, porjusta causa e aplicado a
multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a ser inscrita na
Divida Ativa da CNEN e cobrado judicialmente.

   

SUBCLÁUSULA SEGUNDA- Terão como ressalva para efeito da não aplicação
das multas previstas no presente contrato, os casos fortuitos ou de força maior que ,

se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil ou, ainda, qualqu r/
fato que a CNEN/IPEN der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a
execução da obrigação. ,
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA Em nenhuma hipótese, serão considerados casos
fortuitos ou de força maior prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados a
CNEN/IPEN, por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da
contratada, ou omissão de seus prepostos.

SUBCLÁUSULA QUARTA Qualquer evento considerado pela CONTRATADA
como previsto na Subcláusula Segunda deverá ser imediatamente comunicado à
CNEN/IPEN, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à CNEN-
IPEN decidir sobre a procedência ou não das razões apresentadas.

SUBCLÁUSULA QUINTA A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-a' em processo administrativo que 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 9.784 de 1999.

SUBCLÁUSULA SEXTA 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 Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA O valor da multa aplicada, após o prazo recursal e não
aceito pela CNEN IPEN, previsto na Subcláusula Quinta, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela CNEN/IPEN, ou se for o caso, será inscrita
na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULA OITAVA As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

SUBCLÁUSULA NONA Em função da natureza da infração, o lPEN-CNEN/SP
poderá aplicar ainda à CONTRATADA, as penalidades de suspensão do direito de
licitar, ou instruir o processo para que seja declarada inidônea para licitar ou
contratar nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - No caso de rescisão do contrato porjusta causa, o seu
objeto poderá ser entregue, nas mesmas condições originalmente pactuadas, a uma
das licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, sem prejuízo das
penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA O IPEN-CNEN/SP poderá realizar
diligências para verificar a adequação dos materiais às exigências deste Contrato, /
em especial, em relação ao cumprimento do artigo 5º da IN nº 1 de 19.01 2016'
publicada no DOU de 20.01 2012 do Ministério do Planejamento, Orçamento/;; /e
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Gestão MPOG, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental. Caso
não se confirme essa adequação este contrato será rescindido.

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará a CNEN/IPEN o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, bem como
nos casos citados nos artigo 78, da Lei nº 8.666/93, independentemente de
interpelação judicial.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA A rescisão do contrato também poderá se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei nº 8.666/93:

[. determinada por ato unilateral e escrito da CNEN/IPEN, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93;

II. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a administração;

Ill.judicialmente, nos termos da legislação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Em caso de rescisão conforme previsto no inciso I da
Subcláusula anterior, aplicar se-á, no que couber, os direitos decorrentes do artigo
80, da Lei nº 8.666/93, que regulará os casos omissos.

CLÁUSULA X DA CAUÇÃOIFIANÇA

Nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA
dispensada de quaisquer das modalidades de garantia previstas no citado
dispositivo legal.

CLÁUSULA XI - DA LICITAÇÃO

O fornecimento ora contratado foi objeto de licitação, de acordo com as
normas estipuladas no capítulo II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, sob fi

01342000537l2017-18.
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CLÁUSULA XII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de

transcrição, o Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 12.2017, o
Anexo ll do Edital (Termo de Referência) e a Proposta Comercial da

CONTRATADA, juntada às fls 157/158 do processo lPEN-CNENISP nº

01342000537/2017-18, bem como todos os demais documentos constantes do
referido Processo, naquilo que não o contrariar.

CLÁUSULA xm - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da verba
Material de Consumo , do Elemento Despesas 339030, Nota de Empenho nº

2018NE800679, de 28/06/2018, Programa de Trabalho da União nº
19.662.2059.2478.0001.

SUBCLAUSULA ÚNICA - Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da
União nº 39, de 13/12/2011 - A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput,
da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados,

desde que as despesas a eles referentes seja integra/mente empenhadas, ate' 31 de
dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO E DA APROVAÇÃO

Este contrato é firmado ao amparo da 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, e será submetido à aprovação da Comissão Deliberativa da CNEN, em
cumprimento ao disposto no § 10 do art. 33, do Decreto nº 93.872, de 23.12.86.

CLÁUSULA XV - DA PUBLICIDADE

  

A publicação deste Contrato em forma de extrato no Diário Oficial da,-"'
União, será providenciada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de su
assinatura,'para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do
artigo 61 da Lei n° 8.666, de 21/06/93, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.883,-,/de
08/06/84.
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CLÁUSULA XVI - DO FORO

As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de
São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Contrato, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
juntamente com duas testemunhas.

UM São Paulo,10de julho de 2018.

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor da Unidade Administrativa de Órgão Conveniado

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

   
.f/

W'ÉHM JUNIOR
» Diretor Comercial

ROMAFEI/ND COM DE USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA EPP

TESTEMUNHAS: x :
, <_______ x

./ [L, ,,,,,,,,,
..... .11 QCC SM M sam M

º ESSONI-FRANCOLIMA M.SC. SAMIR LUIZ SOMESSARI
Coordenador de Administração e Gerente de Produtos e Serviços
Infraestrutura do IPEN-CNEN/SP CTR-CTRS -- IPEN-CNEN/SP
RG nº 6.845.499-5 RG nº 15.331 .661-5
CPF nº 817.573.368 34 CPF nº 056.309.038-37

Obs. Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal,

conforme parecer de fls. 110/111 do processo CNEN-IPEN n° 01342000537I2017-
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