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SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO PIAUÍ

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2016 - UASG 410003

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 130021
Número do Contrato: 1/2014. Nº Processo: 21038000935201361.
DISPENSA Nº 10/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
06840748000189. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO
PIAUI -.Objeto: Termo aditivo de prorrogacao acontratual. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteraçoes. Vigência: 01/01/2017 a
31/12/2017. Valor Total: R$84.000,00. Fonte: 100000000 2016NE800003. Data de Assinatura: 14/12/2016.
(SICON - 14/12/2016) 130021-00001-2016NE800098
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 130021
Número do Contrato: 2/2014. Nº Processo: 21038000933201372.
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2013. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 06845747000127. Contratado : AGUAS E ESGOTOS DO
PIAUI SA -.Objeto: Termo aditivo de prorrogacao contatual.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteraçoes. Vigência: 01/01/2017 a
31/12/2017. Valor Total: R$12.000,00. Fonte: 100000000 2016NE800004. Data de Assinatura: 14/12/2016.
(SICON - 14/12/2016) 130021-00001-2016NE800098
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 130021
Número do Contrato: 3/2014. Nº Processo: 21038000934201317.
INEXIGIBILIDADE Nº 6/2013. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 34028316002238. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação contratual
por tempo indeterminado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes. Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor Total:
R$33.000,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800005. Data de Assinatura: 14/12/2016.
(SICON - 14/12/2016) 130021-00001-2016NE800005
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 UASG 130021
Número do Contrato: 4/2014. Nº Processo: 21038000932201328.
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2013. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : IMPRENSA NACIONAL Objeto: Prorrogacao contratual por tempo indeterminado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes. Vigência: 01/01/2017 a
31/12/2017. Valor Total: R$9.000,00. Fonte: 100000000 2016NE800098. Data de Assinatura: 14/12/2016.
(SICON - 14/12/2016) 130021-00001-2016NE800098

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO TOCANTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2016 ao Convênio Nº
794621/2013. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora:
130018, Gestão: 00001. Convenente : AGENCIA DE DEFESA
AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ nº
02.903.682/0001-78. A prorrogação da vigência do convênio para 31
de Julho de 2017.. Valor Total: R$ 3.013.440,25, Valor de Contrapartida: R$ 152.003,00, Vigência: 19/12/2013 a 31/07/2017. Data
de Assinatura: 12/12/2016. Signatários: Concedente : LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL, CPF nº 783.696.061-72, Convenente :
HUMBERTO VIANA CAMELO, CPF nº 038.265.382-34.
(SICONV(PORTAL) - 14/12/2016)

.

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2016 - UASG 240219

Nº Processo: 01200000180201610.
PREGÃO SISPP Nº 9/2016. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES E COMUNICA. CNPJ Contratado: 34524579000103. Contratado : R V BIFULCO E CIA LTDA EPP -.Objeto: Serviço web que possibilite a consulta a informação
sobre classificação de mercadoria, banco de dados com informações
sobre a legislação, nomenclatura, notas explicativas, consulta por palavras, etc. (TICs). Fundamento Legal: Lei 8.666/93; Lei 10.520/02 e
demais normas relativas a matéria. Vigência: 13/12/2016 a
13/12/2017. Valor Total: R$9.000,00. Fonte: 100000000 2016NE800097. Data de Assinatura: 13/12/2016.
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Número do Contrato: 4/2012.
Nº Processo: 53000039278201102.
PREGÃO SISPP Nº 38/2011. Contratante: MINISTERIO DAS COMUNICACOES -.CNPJ Contratado: 03143181000101. Contratado :
CAST INFORMATICA S/A -.Objeto: Concessão de reequilibrio econômico-financeiro, a partir de 01/12/15, com base na majoração da
alíquota da CPRB para 4,5%. Fundamento Legal: Lei nº 13.161, de
13/08/15 e § 5º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. Valor Total:
R$67.367,07. Fonte: 100000000 - 2016NE800009. Data de Assinatura: 12/12/2016.

Ficam as entidades listadas a seguir, por se encontrarem em
local incerto e não sabido, NOTIFICADAS, nos termos do artigo 110,
parágrafo único, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela
Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, da decisão que aplicou
sanção de MULTA, nos respectivos Procedimentos para Apuração de
Descumprimento de Obrigações, em consonância com o disposto no
artigo 173, inciso II, da Lei n.º 9.472, de 16/07/1997. A partir da
publicação do presente edital, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias
para a apresentação de Recurso Administrativo, ou renúncia ao direito
de recorrer, a qual resultará em redução de 25% do valor da multa,
que poderá ser encaminhado ao Escritório Regional da Anatel, situado na Rua Vergueiro, 3073, CEP 04101-300 - Vila Mariana - São
Paulo/SP. A íntegra das decisões e dos processos podem ser acessados
por meio do site da Agência (http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/processos-administrativos)
SANDRO ALMEIDA RAMOS
Gerente Regional

(SICON - 14/12/2016) 410003-00001-2016NE800019
N.º do Processo
53504.005024/2016-16
53504.004101/2016-11
53504.001967/2016-70
53504.013610/2011-20

Entidade
Ronyerisson Monteiro da Silva
Sistema Santarosense de Comunicação Ltda
Felipe Pereira Bruno
Rádio FM Ilha do Sol S/C Ltda.

Valor da Multa (R$)
2.592,08
855,00
2.502,08
3.680,00

Data do Despacho
31/10/2016
29/09/2016
27/09/2016
27/03/2015

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO CEARÁ,
RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 17/2016

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e Piauí, uma vez frustrada a intimação por via
postal, e por se encontrar em local incerto e não sabido, INTIMA o
interessado, nos termos do § único, do art. 110, do Regimento Interno
da Anatel - RIA, aprovado pela Resolução nº 612/2013, da decisão
que negou provimento a recurso anteriormente interposto no processo
abaixo relacionado. Observado o disposto no §6º, do art. 115, do RIA,
novo RECURSO ADMINISTRATIVO poderá ser interposto no prazo
de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste edital, em
qualquer unidade da Anatel, identificado com o CPF ou CNPJ da
entidade e assinado pelo interessado ou por procurador/representante
legal, acompanhado do documento que comprove a sua condição. A
aferição da tempestividade considerará a data do protocolo do Recurso na Agência e não a data de sua postagem nos Correios. O
processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta intimação. A íntegra da Intimação pode ser acessada por meio do site
da Agência: www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoeseletronicas. (53563.000544/2016-38; José Severino de Miranda; CPF
131.434.998-85).
JOÃO GUILHERME ARRAIS HERMANS

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS
À PRESTAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 399/2016
A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio
do presente Edital, nos termos do parágrafo único do art. 110 do
Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013, NOTIFICA a NORT TV TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF n.º
04.123.554/0001-37, por encontrar-se em local incerto e não sabido,
para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação,
defesa sobre a abertura de procedimento de extinção da autorização
por cassação, em razão do término do prazo de vigência da autorização do direito de uso de radiofrequência associada ao Serviço
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS, conforme
Acórdão n° 36/2016-CD e Despacho Ordinatório n° 20/2016-CD,
ambos de de 5 de fevereiro de 2016. A não manifestação no prazo
será considerada como desinteresse na continuidade da execução do
serviço autorizado, ensejando a extinção, por cassação ou por decurso
de prazo, da respectiva autorização, com fulcro no parágrafo único do
art. 139 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, e na Lei n.º 8.977,
de 6 de janeiro de 1995. A defesa deve ser encaminhada à Gerência
de Outorga e Licenciamento de Estações da Agência Nacional de
Telecomunicações - Sede - sito à SAUS Quadra 6, Bloco E, Brasília
(DF), CEP: 70.070-940. E para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela
Imprensa Oficial.

(SICON - 14/12/2016) 240101-00001-2016NE800001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016121500008

YROÁ ROBLEDO FERREIRA
Superintendente
Substituto

O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI, através da CPL, torna público que o Pregão
Eletrônico 071/2016, que tem por objeto a aquisição de Produtos
Químicos, teve como vencedor do item 10,a empresa Gimed Confecções Hospitalares Ltda EPP, no valor total de R$ 3.000,00; do item
16, a empresa Alcacer Equipamentos e Produtos para Laboratórios
Ltda, no valor total de R$ 1.300,0; do item 11, a empresa Ápice
Científica Eirelli, no valor total de R$ 649,20; do item 12, a empresa
Treebuuchet Equipamentos de Proteção Individual Ltda, no valor total
de R$ 1.599,00; dos itens 01 e 05, a empresa Calibry Metrologia e
Calibração Ltda ME, no valor total de R$ 24.812,41; dos itens 13, 14
e 15, a empresa Magazine 155 Com. Virtual Ltda ME, no valor total
de R$ 1.425,00; do item 09, a empresa Daniela Cristina Janotti ME,
no valor total de R4 8.99,50; dos itens 02, 04 e 06, a empresa
Sciavicco Com. e Indústria Ltda EPP, no valor total de R$ 3.298,70.
Os itens 03, 07 e 08 foram desertos.
Em 14 de dezembro de 2016
ELIZABETH DE SOUZA
Pregoeira

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 82/2016 - UASG 245209
Nº Processo: 01213007231201687 . Objeto: Aquisição de robô e
bomba de vácuo para ferramentas Lam Alliance Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 15/12/2016 de 09h00 às 11h30 e de 14h00 às
17h00. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 PORTO
ALEGRE - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/245209-05-82-2016. Entrega das Propostas: 27/12/2016 às 10h00
GLAUCY RENATA PEREIRA
Gerente
(SIDEC - 14/12/2016) 245209-24209-2016NE800020

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2016 - UASG 113202
Nº Processo: 01342000529201691.
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
08978286000196. Contratado : EFAJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM -INFORMATICA LTDA - ME. Objeto: Contatação de
empresa para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento e
validação de software para o Centro de Radiofarmácia do IPENCNEN/SP. Fundamento Legal: Art. 23-II-B da Lei 8666/93.Vigência:
01/12/2016 a 30/11/2017. Valor Total: R$230.000,00. Fonte:
100000000 - 2016NE801882 Fonte: 100000000 - 2016NE801883.
Data de Assinatura: 01/12/2016.
(SICON - 14/12/2016) 113202-11501-2016NE800557

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

-

Serviço Público Federal

COMISSAO NA CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

DE

ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSAO NACIONAL DE

ENERGIA NUCLEAR, ATRAVÉS DO SEU INSTITUTO
DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPENCNEN/SP) E A EFAJ CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM INFORMÁTICA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 104/2016
LIVRO
Nº 001/2016
PROCESSO Nº 01342000529/2016-91
Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE 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, Inovação e Comunicação, consoante 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 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 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, José Carlos Bressiani, casado, Engenheiro de Materiais,
carteira de identidade nº 4.418.207-7, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF n.° 821.633.678 00
residente e domiciliado Rua Bogos Tavitian nº 143, Parque dos Príncipes,
no

Município do Osasco, Estado de São Paulo por meio da Portaria CNEN nº 31, de 12.03.2013
(DOU de 14.03.13 seção 2), complementada pela Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012 (DOU de

18.12.12), ambas do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante

designado CNEN/IPEN, e a empresa EFAJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA
LTDA

ME, com sede à Rua Ministro Sinésio Rocha, nº 176

Vila Anglo Brasileira

São Paulo

SP CEP: 05030-000, inscrita no CNPJ sob nº 08.978.286/0001-96, neste ato representada pelo
Sr. Adolfo Francisco Júnior, sócio proprietário, portador do R.G. n° 8.083.980 e do CPF n°
000.278.506-41, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e
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:

M w
Liª
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CLÁUSULA I

OBJETO.

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços, por parte da
CONTRATADA à CNEN-IPEN, de análise, desenvolvimento e validação de software para
o Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP, segundo as Normas RDC 17/2010 da
ANVISA, Decreto nº 6.022, de 22/01/2007 e Guia de Validação de Sistemas
Computadorizados da ANVISA, conforme condições e especificações estabelecidas no
Edital e seu Anexo II, o qual faz parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA II

DA FORMA DE EXECUÇÃO.

A execução do objeto, ora contratado deverá seguir os procedimentos para

a prestação dos serviços constantes do Anexo II do Edital, intitulado Projeto Básico", o

qual passa a fazer parte integrante deste Contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

O horário de funcionamento da CNEN- é de segunda a

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Esse Contrato obedecerá às disposições da Lei 8.666/93,

sexta feira, das 8:00 às 17:00 horas.

inclusive no que concerne ao seu artigo 55 - inciso XII. ... Art. 55 São cláusulas
necessárias em todo contrato as que estabelecem:
XII a legislação aplicável a
execução do contrato e especialmente aos casos omissos.

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES.
Além do estipulado nas demais Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA

e a CNEN IPEN ficarão obrigadas a:
I - CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto deste contrato, de acordo com as condições

nele estipuladas e com as especificações descritas no Projeto Básico -

Anexo II do edital;

b) Velar para que todos os privilégios de acesso ao sistema, informação e
qualquer outro recurso da CNEN-IPEN sejam utilizados exclusivamente na

ei)/gp

_
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COMISSAO NA CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

execução dos serviços e pelo tempo estritamente essencial à realização
dos mesmos;
Prover todos os recursos tecnológicos complementares necessários à
prestação dos serviços;

Ministrar treinamento para utilização e manutenção do sistema, com carga

horária minima de 4 horas por módulo e para o grupo não inferior a 4
(quatro) pessoas;
instalar o sistema em uma única vez e contar com manuais de usuário,

software e chave de instalação, se aplicável, para futuras instalações;

Atender com presteza às solicitações da CNEN-IPEN, que se relacionarem
com o objeto deste contrato;

9)

Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança
implementados no ambiente de TI da CNEN-IPEN;

Ceder à CNEN-IPEN, nos termos do artigo 111, da Lei n° 8.666/93,

concomitante com o artigo 4º, da Lei nº 9609/1998, o direito patrimonial e a

propriedade intelectual em caráter definitivo dos sistemas desenvolvidos e
resultados produzidos em consequência desta contratação, estendendo se

por

resultados

protótipos,

quaisquer

dados,

estudos,

esquemas,

plantas,

relatórios,

desenhos,

descrições

diagramas,

técnicas,

roteiros,

tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na
Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia

eletrônica;

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;

i)

Refazer os serviços, quando não aprovado pela fiscalização da CNENIPEN, sem ônus para o mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas em qualquer época;

k)

Oferecer garantia dos serviços pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a
partir da data do aceite definitivo por parte do Fiscal deste contrato;

_
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COMISSAO NA CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

I)

Aceitar, nas mesmas condições contratuais estabelecidas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

m) Preservar
o
nome
da
Instituição
pela
responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

qual

for

contratada,

n) Não se utilizar de mão de obra de menores de 18 anos para a realização
dos serviços objeto deste Contrato;
0) 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.
II - DO IPEN-CNENISP:
a) Pagar com pontualidade o preço acordado;
b) Cumprir todas as normas e condições deste Contrato;

c) Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias

à plena execução deste contrato, assim como, em relação à segurança
interna da CNEN-IPEN;

d) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências,

equipamentos, softwares e sistemas de informação, necessários para a
execução dos serviços, previamente autorizados pela CNEN-lPEN;

e) Fornecer a CONTRATADA o espaço físico e infraestrutura tecnológica
básica (estações de trabalho, acesso à Internet e telefones fixos) adequada
e necessária à prestação dos serviços (inclusive as ferramentas que serão
utilizadas para desenvolvimento);
f)

Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas

à CONTRATADA;

g) Notificar a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na
execução deste contrato, pedindo providências para a regularização das
mesmas;

h) Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas

CEIS,

através do Portal da Transparéncia (www.transparencia.qov.br), sendo
*

,

"l ,.
i

r
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impressa declaração demonstrativa da licitante e no Cadastro Nacional de

condenações

por

ato

de

improbidade

Administrativa

expedida

pelo

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disponível no endereço www.cni.'|us.br

sendo impressa declaração demonstrativa da CONTRATADA;
i)

Realizar diligências para verificar a adequação dos serviços às exigências

deste edital e de seu Anexo II, em especial, em relação ao cumprimento do
artigo 5° 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.

j) 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 reserva-se o direito de exercer fiscalização sobre os serviços

prestados através de servidor credenciado, o qual estará investido de plenos poderes
para aceitar ou recusar o serviço que se encontrar em desacordo com o solicitado neste

Contrato e com as normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quaisquer exigências da fiscalização da CNEN-IPEN,

inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser
CONTRATADA sem qualquer ônus para a CNEN-IPEN.

prontamente

atendidas

pela

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93, o

Serviço será recebido provisoriamente pelo Fiscal deste contrato, nos termos do item 3
do Projeto Básico - Anexo II do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, no prazo de +

10 (dez) dias, totalizando 15 (quinze) dias, será lavrado o Termo de Recebimento

Definitivo do Serviço, onde será observada sua qualidade, nos termos do Anexo II do
Edital. Após esse prazo será processado o pagamento, conforme Cláusula VI deste

contrato.

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
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perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, nem por quaisquer
danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA V - VALOR DO CONTRATO.
reais).

O valor global deste Contrato é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil

CLÁUSULA VI

DA REPACTUAÇÃO

Qualquer reajustamento de preços cotados, só poderão ser repactuados,

desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da proposta,

da data da última repactuação ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a

inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos

originalmente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
A repactuação deverá ser precedida de demonstração
analítica do aumento dos custos, de acordo com Planilha de Custos e Formação de
Preços e devidamente justificada.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nas prorrogações contratuais, os custos não renováveis ja
pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como
condição para renovação.

CLÁUSULA VII - FORMA DE PAGAMENTO.
O pagamento do serviço entregue e aceito definitivivamente pela
Fiscalização da CNEN-IPEN, será efetuado de acordo com Cronograma FísicoFinanceiro, constante do item 5 do Anexo II
Projeto Básico, até o 20° (vigésimo) dia

após apresentação pela CONTRATADA, junto à Gerência de Material e Patrimônio GMP, 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.
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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

à

CONTRATADA

para

as

correções

necessárias e o

pagamento ficará

sobrestado até que a CONTRATADA 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 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária

(OB), 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 CONTRATADA efetue a

cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências Iegais, no que se refere às

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.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O pagamento somente será processado se o CNPJ
constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada pela
CONTRATADA na fase licitatória.
SUBCLÁUSULA QUINTA
Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009 é
facultado o faturamento por meio de Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser enviada no
endereço: nfe©ipen.br.
SUBCLÁUSULA SEXTA - O pagamento somente será liberado após confirmação de que

a CONTRATADA continua regular com a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a
Fazenda Pública.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA -

A

CNEN IPEN

poderá

reter

o

pagamento,

lndependentemente da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, ou da
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faculdade de sua rescisão, em caso de faltas que, a critério da mesma, prejudiquem a

execução deste contrato e até que as mesmas sejam sanadas.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Conforme o disposto no art. 36 § 6°, da IN SLTI/MP nº 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

minima exigida as atividades contratadas ou:
II -

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizá-Ios com qualidade inferior à demandada,

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 CNEN-IPEN, entre a data do

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM = | X N x VP, sendo:
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.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

I = Índice de compensação financeira assim apurado:
I = gTX/100)
365
CLÁUSULA vm - DA VlGÉNCIA.
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 60 (sessenta)
meses, de acordo com as partes, através da elaboração de Termo de Aditamento ao
contrato original.

.
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CLÁUSULA IX - 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, as penalidades que irão de até o máximo de 2 (duas)
advertências escritas, à aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o

valor global do contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
No caso de descumprimento do prazo fixado para
prestação do serviço a CONTRATADA ficará sujeita à multa de mora, observados os
seguintes critérios:

a) Multa diária de 0,10% (dez centésimos por cento), para atrasos de até 10 (dez) dias,

incidente sobre o valor do serviço não entregue;

b) Multa 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 serviço não entregue;

o) O atraso superior a 30 (trinta) dias, será considerado como recusa de entrega do

serviço, ensejando a rescisão deste Contrato, por justa causa e aplicado a multa de
10% (dez por cento) do valor global do contrato, a ser inscrita na Dívida Ativa da CNEN
e cobrado judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação da
multa prevista no caput desta Cláusula, os casos fortuitos ou de força maior que se
enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato que
o IPEN-CNEN/SP der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a entrega do
Serviço.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Em nenhuma hipótese, serão considerados casos fortuitos
ou de força maior prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados à CNEN IPEN,

por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da CONTRATADA, ou
omissão de seus prepostos.
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SUBCLAUSULA 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 a esta decidir sobre a
procedência ou não das razões apresentadas.
SUBCLAUSULA QUINTA A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarse-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

SUBCLAUSULA 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 previsto no

art. 87, § 2° da Lei 8.666193 e não aceito pela CNEN-IPEN, previsto na subcláusula

quinta, será descontado do pagamento eventualmente devidos pela CNEN-IPEN, ou se

foro caso, será inscrita na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.
SUBCLAUSULA OITAVA
SICAF.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no

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

SUBCLAUSULA DÉCIMA - Em função da natureza da infração, a CNEN-IPEN poderá
aplicar ainda a CONTRATADA, as penalidades de suspensão do direito de licitar, ou

instruir o processo para que seja declarada inidônea para licitar ou contratar nos termos
do artigo 7º da Lei 10.520/02 e legislação complementar c/c inciso IV do artigo 87 da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA IX

DA RESCISÃO DO CONTRATO.

A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará à 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.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão do contrato também poderá se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei n° 8.666/93:
I. determinada por ato unilateral e escrito da CNEN-IPEN, aos casos enumerados nos
incisos I a XII e XV|I do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
ll. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos 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 o item 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 serviço 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 a modalidade
Tomada de Preço nº 15.2016, conforme processo CNEN-IPEN n° 01342000529I201691.

CLÁUSULA XII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
0 Anexo II do Edital (Projeto Básico) e a Proposta Comercial da
CONTRATADA, juntada às fls 403 a 405 do processo CNEN-IPEN
n°
01342000529I2016-91, bem como todos os demais documentos constantes do referido

Processo, naquilo que não o contrariar.
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CLÁUSULA xm - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba
Serviços de Terceiros , Elemento de Despesa 339039, Nota de Empenho nº
2016NE801883,
de
30/11/2016,
Programa
de
Trabalho
da
União
nº
19.572.2059.20UX.0001.

SUBCLÁUSULA ÚNICA
nº 39, de 13/12/2011

Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União

A vigéncia dos contratos, regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666,

de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde as despesas
a eles referentes seja integra/mente empenhadas, até 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.

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 sua 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 nº 8.883, de 08/06/84.

CLÁUSULA XVI - DO FORO.
Fica eleito 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.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com
duas testemunhas.
São Paulo, 01 de dezembro de de 2016.

MMA
Dr JOSE, CARLOS BRESSIANI

NDAVeémsueswing
E CALDAS
MSM

Diretor da Unidade Administrativa de Órgão ConveniadmacNENWR
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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IPEN-CNEN/SP

,zé-áof{M

ADOLFO
ISCO JÚNIOR
Sócio Proprietário
,

EFAJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME

cJJig;%%va

TES

MUNHAS:

WILSONAPARECIDO P. CALVO
Diretor Administrativo

IPEN-CNEN/SPSP
RG. nº 12622916
CPF. nº 062.993.808 37

LOS'LE NEL ZAPPAROLI JUNIOR

Gerente de Infraestrutura- GIA

IPEN-CNEN/SP
RG nº 9.090.495
CPF nº O43.207.678 61

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

parecer de fls. 308/309 do processo.
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