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versidade Federal do Ceará - UFC, e ROBERTO VERMULM, da
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII.

Poderão se candidatar para o cargo quaisquer cidadãos, bra-
sileiros ou naturalizados, portadores de diploma de doutorado e que
atendam aos seguintes requisitos básicos:

-notório conhecimento, competência e experiência profissio-
nal nas áreas de atuação do CTI;

-visibilidade junto à comunidade científica e tecnológica;
-experiência em políticas públicas e desenvolvimento indus-

trial
-experiência gerencial e administrativa envolvendo ativida-

des de relacionamento com organizações de fomento, do Governo e
entidades da sociedade em geral, bem como capacidade de trabalhar
de forma articulada com as políticas públicas do MCTI e do Governo
Federal;

-capacidade de liderança para motivar o corpo técnico e
científico e os demais colaboradores da Unidade;

-visão de futuro voltada para o crescimento científico e tec-
nológico do CTI e do País;

-capacidade de interagir com o setor produtivo para a con-
tratação de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação;

-entendimento e comprometimento com a execução do Plano
Diretor do CTI e com o Plano de Ação do Ministério da Ciência e
Te c n o l o g i a ;

O processo de seleção é composto por análise dos currículos,
documentos e propostas dos candidatos, exposição oral pública das
propostas e entrevista individual perante ao comitê de busca.

Para candidatura ao cargo, deverão ser enviados os seguintes
documentos, até a data de 30 de junho de 2015, em papel e via
eletrônica:

- Carta solicitando inscrição da candidatura;
- Currículo Lattes atualizado;
- Texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro

para o CTI e a aderência do seu projeto de gestão ao Plano Diretor
2011-2015 do CTI (disponível no endereço eletrônico
w w w. c t i . g o v. b r ) .

O endereço para envio é:
Dr. ANTÔNIO JOSÉ ROQUE DA SILVA
Presidente do Comitê de Busca para o CTI
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CN-

PEM
Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - Polo II de Alta

Tecnologia de Campinas
Caixa Postal 6192, Campinas/SP
CEP. 13.083-970
jose.roque@lnls.br
Recebidos os currículos, será feita a análise dos documentos

e enquadramento dos candidatos aos pré-requisitos. A lista com as
inscrições homologadas será publicada no sítio do MCTI na internet
(www.mcti.gov.br), e também enviadas aos candidatos, assim como as
datas e local para a apresentação pública e entrevistas.

Maiores informações poderão ser solicitadas à Subsecretaria
de Coordenação das Unidades de Pesquisa do MCTI, por meio do
endereço eletrônico scup@mcti.gov.br ou pelo telefone (61)2107-
7607.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
comunica a abertura de processo de seleção de um novo Diretor para
o Laboratório Nacional de Astrofísica, a ser realizado por um comitê
de especialistas, nomeado pelo Senhor Ministro, Aldo Rebelo, con-
forme a Portaria no- 361, de 22 de maio de 2015, nos termos es-
tabelecidos na Portaria no- 1.037, de 10 de dezembro de 2009 e Art. 8º
do Regimento Interno do LNA.

Esse sistema de escolha de dirigentes vem sendo praticado
pelo MCTI para os cargos de Direção de todas as suas Unidades de
Pesquisa, com amplo sucesso. A seleção, que dará origem a uma lista
tríplice encaminhada ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação,
é sempre realizada por comitê de especialistas, que buscam iden-
tificar, nas comunidades científica, tecnológica e empresarial, nomes
que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-adminis-
trativas estabelecidas para cada instituição.

O Comitê para o LNA é composto pelo Dr. JOÃO EVAN-
GELISTA STEINER, Da Universidade de São Paulo, que o presidirá,
e pelos Doutores KEPLER DE SOUZA OLIVEIRA FILHO, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, ROBERTO CID FER-
NANDES JÚNIOR, da Universidade Federal de Santa Catarina, DA-
NIELLA LAZZARO, do Observatório Nacional, e CARLOS AL-
BERTO ARAGÃO DE CARVALHO FILHO, do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Poderão se candidatar para o cargo quaisquer cidadãos, bra-
sileiros ou naturalizados, portadores de diploma de doutorado e que
atendam aos seguintes requisitos básicos:

-notório conhecimento, competência e experiência profissio-
nal nas áreas de atuação do LNA;

-visibilidade junto à comunidade científica e tecnológica;
-experiência gerencial e administrativa envolvendo ativida-

des de relacionamento com organizações de fomento, do Governo e
entidades da sociedade em geral, bem como capacidade de trabalhar
de forma articulada com as políticas públicas do MCTI e do Governo
Federal;

-capacidade de liderança para motivar o corpo técnico e
científico e os demais colaboradores da Unidade;

-visão de futuro voltada para o crescimento científico e tec-
nológico do LNA e do País;

-experiência em cooperação nacional e internacional e em
parceria com consórcios e redes internacionais de astronomia e as-
trofísica;

-entendimento e comprometimento com a execução do Plano
Diretor do LNA e com o Plano de Ação do Ministério da Ciência e
Te c n o l o g i a ;

O processo de seleção é composto por análise dos currículos,
documentos e propostas dos candidatos, exposição oral pública das
propostas e entrevista individual perante ao comitê de busca.

Para candidatura ao cargo, deverão ser enviados os seguintes
documentos, até a data de 30 de junho de 2015, em papel e via
eletrônica:

- Carta solicitando inscrição da candidatura;
- Currículo Lattes atualizado;
- Texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro

para o LNA e a aderência do seu projeto de gestão ao Plano Diretor
2011-2015 do LNA (disponível no endereço eletrônico www.lna.br).

O endereço para envio é:
Dr. JOÃO EVANGELISTA STEINER
Presidente do Comitê de Busca para o LNA
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas

da USP
Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária
São Paulo/SP
CEP 05508-090
steiner@usp.br
Recebidos os currículos, será feita a análise dos documentos

e enquadramento dos candidatos aos pré-requisitos. A lista com as
inscrições homologadas será publicada no sítio do MCTI na internet
(www.mcti.gov.br), e também enviadas aos candidatos, assim como as
datas e local para a apresentação pública e entrevistas.

Maiores informações poderão ser solicitadas à Subsecretaria
de Coordenação das Unidades de Pesquisa do MCTI, por meio do
endereço eletrônico scup@mcti.gov.br ou pelo telefone (61)2107-
7607.

KAYO JULIO CESAR PEREIRA
Subsecretário

Substituto

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 5/2015 UASG 203001

Processo no- 01350000136201416. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de hardware e software na modalidade Registro de Preços. Total
de Itens Licitados: 00037. Edital: 29/05/2015 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00. Endereço: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Bloco
"a" Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
29/05/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 12/06/2015 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE CARLOS MARQUES VIANA
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2015) 203001-20402-2015NE800001

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 44/2015

O Pregoeiro da CEITEC S.A. torna público o resultado do
Pregão 044/2015 tornando vencedor as empresas: FONTOURA INS-
TALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME, CNPJ no- 04.086.057/001-
06 dos itens 01 e 04no valor de R$ 221,00; FER-MAX FERRA-
MENTAS LTDAEPP, CNPJ no- 22.014.876/0001-20 dos itens 09 e 10
no valor de R$ 1.369,18 e AUTO PEÇAS ALVORADA, CNPJ no-

94.882.339/0001-02 para os itens 06,07 e 08 novalor de R$ 757,00.

LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO

(SIDEC - 28/05/2015) 245209-24209-2015NE800012

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EXTRATO DE CONTRATO No- 4/2015 - UASG 113202

Processo no- 01342000096201592. INEXIGIBILIDADE No- 5/2015.
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 77043511000115. Contratado : QUIMTIA S.A -
Objeto: Aquisição de ração animal peletizada e autoclavável para
camundongos e ratos da CNEN/IPEN. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor Total:
R$38.560,00. Fonte: 250110100 - 2015NE800311. Data de Assina-
tura: 14/05/2015.

(SICON - 28/05/2015) 113202-11501-2015NE800174

EXTRATO DE CONTRATO No- 5/2015 - UASG 113202

Processo no- 01342001299201415. TOMADA DE PREÇOS No-

13/2015. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NU-
CLEAR. CNPJ Contratado: 08231514000160. Contratado : A.S.F
ASSESSORIA EM GARANTIA DE -QUALIDADE E COMERCIO
DE. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos de validação de limpeza, relacionada ao processo produtivo
de radiofármacos, para o Centro de Radiofarmácia da CNEN/IPEN.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 15/05/2015 a 14/05/2016.
Valor Total: R$163.061,33. Fonte: 250110100 - 2015NE800528. Data
de Assinatura: 15/05/2015.

(SICON - 28/05/2015) 113202-11501-2015NE800174

EXTRATO DE CONTRATO No- 11/2015 - UASG 113202

Processo no- 01342000121201538. INEXIGIBILIDADE No- 7/2015.
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 55285365000100. Contratado : SINC DO BRASIL
INSTRUMENTACAO -CIENTIFICA LTDA. Objeto: Contratação de
empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva, cor-
retiva (inclusão de peças) e certificação em equipamentos das marcas
Shimadzu, Canberra e Hidex. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-
gência: 13/05/2015 a 12/05/2016. Valor Total: R$161.749,47. Fonte:
250110100 - 2015NE800458. Data de Assinatura: 13/05/2015.

(SICON - 28/05/2015) 113202-11501-2015NE800174

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 8/2015 - UASG 113202

Contrato no- 34/2011. Processo no- 01342000776201182. DISPENSA
No- 453/2011. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -
NUCLEAR. CNPJ Contratado: 66920794000110. Contratado : HI-
GILIMP-LIMPEZA AMBIENTAL LTDA -Objeto: Acréscimo do ob-
jeto contratual decorrente da inclusão de 05 postos de Servente, a
partir de 22/05/2015, com o custo mensal de R$ 5.931,38, corres-
pondente a adição de 7%, aproximadamente, do valor global con-
tratual. Fundamento Legal: Art.65, inciso I, alínea b e parágrafo 1º.
Vigência: 21/05/2015 a 20/11/2015. Valor Total: R$35.588,28. Fonte:
100000000 - 2015NE800572. Data de Assinatura: 21/05/2015.

(SICON - 28/05/2015) 113202-11501-2015NE800174

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F No- 1.042/2015

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei no- 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000, Decreto 5.450 de 31.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.93,
com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações su-
pervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade Pregão
Eletrônico, que será realizada, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil S.A. www.licitacoes-e.com.br,
com a entrega de proposta até o dia 15 de junho de 2015, às 09:00
horas e a sessão de disputa de preços no mesmo dia, às 10:00 horas,
visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de
banco de baterias chumbo-ácidas estacionárias ventiladas para o sis-
tema 48VCC e 125VCC, posto CIF nas Indústrias Nucleares do
Brasil S/A - INB, localizada no município de Resende/RJ, em con-
formidade com o Termo de Referência.

Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento constam do Edi-
tal que deve ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

JACKSON RODRIGO MEIRELES
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F No- 1.027/2015

Em cumprimento ao disposto na Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, e em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei
8.666/93, as Indústrias Nucleares do Brasil S.A. -INB tornam público
que a empresa DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME foi
considerada vencedora no resultado final de julgamento da proposta
apresentada ao Pregão Eletrônico acima mencionado cujo objeto é a
contratação de serviços de agência de viagens para fornecimento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, fretamento de aeronaves
e serviços correlatos, conforme Termo de Referência (Anexo I da
Seção IV do Edital).

FELIPE GABRIEL DOS SANTOS CORTE
Pregoeiro



 

.. Serviço Público Federal

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
COM CERTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DA
RADIOFARMACIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ATRAVES DO SEU INSTITUTO DE PESQUISAS
ENERGETICAS E NUCLEARES E A EMPRESA SINC DO
BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTIFICA LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 011/2015
LIVRO Nº 001/2015
PROCESSO Nº 01342000121/2015-38

Pelo presente instrumento, 2 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN),
Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei n° 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 e Inovação consoante Anexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07,
Inciso VII, ,b com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Município e Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por meio do INSTITUTO DE
PESQUISAS 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 30.05.2012 com publicação no
D.O.U. 25.07.2012 com o Governo do Estado de São Paulo, 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 n° 00402552/0005-50, Inscrição
Estadual nº 110.670.880.110, neste ato representado pelo seu Superintendente, JOSÉ
CARLOS BRESSIANI, casado, Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº
4.418.207-7, Orgão Expedidor SSP/SP, CPF n.º 821.633.678-00 residente e domiciliado
Rua Bogos Tavitian nº 143, Parque dos Príncipes, no Município do Osasco, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela 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 Senhor Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante designado CNEN/IPEN, e a SINC DO
BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTIFICA LTDA, com sede à Rua: Coronel Mello de
Oliveira 562 Pompeia São Paulo/SP CEP: 05011-040, inscrita no CNPJ sob nº
55285365/0001-00, neste ato representada pelo Sr. RICARDO KOHN, Procurador,
portador do RG. nº 28.261.773-5 e do CPF nº 148.283.908-39, 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:



 

_ Serviço Público Federal

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CLÁUSULA I - Do OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva e qualificação em 10 (dez)
equipamentos e instrumentos de laboratório, conforme condições e especificações a
seguir discriminadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO PATRIMONIO SERVIÇOS VALOR TOTAL
SISTEMA HPLC "/1 38840 º MANUITÉECÃÉIEFSIÉÍÉXÉNTWAS R$2z.910,00

SISTEMA HPLC ,, 36111 2 MANUIngg BFFSIgEngNTWAS R$17.690,00

CROMATÓGRAFO GASOSO 36046 2 MANUITÉEÍÉÉÉARÉXÉNTWAS R$18.560,00

ANALISADOR DE CARBONO / 42143 2 MANUlTâEggãâã ZÉNTWAS R$22.330,00

SISTEMA CANBERRA 38671 2 MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$8.246,00

SISTEMA CANERRA 28142 2 MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$8.246,00

PORTAL CANBERRA 42237 2 MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$6.200,00

engªlB-EORIÃÍHAMINE - 2 MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$6.200,00

SISTEMA CANBERRA - LYNX " 2 MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$6.200,00

CINTILAÇÃO - HIDEX ,/ 48978 z MANUTENÇÓES PREVENTIVAS R$5,000,00      
CLÁUSULA II - DA FORMA DE EXECUÇÃO.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, Objeto deste contrato,

serão realizados nas dependências da CNEN-IPEN e deverão ser executados de

acordo com os manuais e normas técnicas específicas do equipamento e de acordo

com a Clausula I deste contrato, garantindo-Ihe perfeita condição de funcionamento.



 

Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Compreende se por manutenção preventiva serviços de limpeza, Iubrificações,
ajustes, medições, verificações, substituição de peças consumíveis e teste de todas as
partes eletrônicas, ópticas, mecânicas, pneumáticas e do circuito de gases que
componham a configuração dos equipamento, sendo executado 2 (duas) vezes ao ano.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Considera se QUALIFICAÇÃO, a execução de testes
seguindo protocolo/documentação formal registrada e controlada utilizando padrões
rastreáveis e instrumentos certificados, verificando e atestando o perfeito
funcionamento dos equipamentos de acordo com as especificações do fabricante e
emissão de um certificado pela CONTRATADA ao IPEN/CNEN.

SUBCLAUSULA SEGUNDA Para executar o procedimento de QUALIFICAÇÃO o
lPEN/CNEN providenciará os seguintes materiais: Acetonitrila grau HPLC; Agua grau
HPLC; Acetona PA. Toda vidraria e material necessário para a preparação destes
solventes.

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        

Lista de Equipamentºs

FABRICANTE EQUIPAMENTO MODELO , Nº as SÉRIE TAG gªgª?
BOMBA LC-zoADsp / L20105028650
BOMBA LC-20ADsp L20105028651
BOMBA LC-20AT L20114403407
CONTROLADOR CBM-20A L20234403357
INJETOR AUTOMÁTICO SIL-20A L20164401840

SH'MADZU DETECTOR SPDM-20A 1.20154402104 PAT 38840 H00137
DETECTOR RID-10A L20934606124
FORNO CTO-20A L20204503246
DESGASEIFICADOR DGU-20A5 L20244402553
SOFTWARE LC SOLUTION L20105028651

ANTEC DETECTOR DECADE II 171110003 ,
' ] i

BOMBA LC-10ATVP C20974214870
CONTROLADOR SCL-10AVP C21014217046
INJETOR AUTOMATICO SIL-10AF cz1334301109
DETECTOR SPD-M20A 1.20154200417

SH'MADZU SISTEMA DE VALVULAS FCV-10ALVP C21084204978 PAT 361" 00136
FORNO CTO-10AVP 021024235012
DESGASEIFICADOR DGU-20A5 L20244200874
SOFTWARE CLASS VP 041211-87 ,,

CROMATOGRAFO 'GASOSO GC-17AAF , 011124205753
CONTROLADOR CBM-102 C51024203928

SH'MADZU INJETOR AUTOMATICO Aoc-20i C11144208291 PAT 36046 00145
DETECTOR FID
SOFTWARE GC SOLUTION C51624200250

,; 3

a] : b 'V,/

.? f/



 

Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

DE
CARBONO H51704400060

SHIMADZU A H52104402066 PAT 42143 H00142

SOFTWARE V TOCV-10700-003175

DETECTOR GX1518 06065226
DE AQU MULTIPORT II 05061586

HVPS 3106 04060987
AM 2026 06063617

CANBERRA PAT 38671

GX1518 6965059
DE MULTIPORT II

HVPS 3106 PAT 28142

AMPLIFICADOR 2026

CANBERRA

PORTAL P PAT 42237 N00516

DE 130000031

CANBERRA SONDA INTELIGENTE "00517
SONDA INTELIGENTE

HIDEX O 3OOSL 2110143 PAT 48978 H00156 , CANBERRA MONITOR DE CHAMIN ADM-606M 12073471 N00520

2.2. MANUTENÇÃO CORREJIVA Somente será executada quando feito chamado
pelo IPEN/CNEN, abrangendo a correção de quaisquer defeitos que o equipamento
venha apresentar, que não correlacionados com os serviços prestado através da
manutenção preventiva. Após aberto o chamado a contratada tem um prazo de máximo
72 (setenta e duas) horas uteis para o atendimento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Após a execução de qualquer serviço será emitido um
RELATÓRIO DE SERVIÇO que serão documento comprobatório de que o equipamento
está dentro das normas de funcionamento especificadas pelo fabricante e de que houve a
visita do engenheiro e/ou técnico da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Somente serão considerados os chamados feitos
diretamente ao departamento técnico da CONTRATADA, através dos seguintes meios:
telefone (11-3864 1411), fax (11-3872-9749) no e-mail servico@sinc.com.br ou através
do site: www.sinc.com.br/servico.
 

SUBCLAUSULA TERCEIRA A CONTRATADA tem a responsabilidade de fornecer
todas as peças de consumo listadas abaixo.

a) 4
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PEÇAS

SISTEMA HPLC . PAT 38840

Quantidade Descrição PIN Valor Unitário Valor Total

6 Selo GFP (Preto) 228-35146 R$ 452,93 R$ 2717-58

4 Pistão 228-35601-93 R$ 977iº8 R$ 390332

2 Frit 228 48607 91 R$ 97,58 R$ 19535

2 Diafragma 228-32784-91 R$ 64059 R$ 128148

4 Selo GFP (Preto) 228-35145 R$ 6º1r76 R$ 2.407,04

4 Espaçador 228-42700 R$ 18,10 R$ 72,40

4 Selo de lavagem 228-35935 R$ 64,68 R$ 25872

2 Pistão 228 35009-93 R$ 1.009,42 R$ 201834

1 Line filter 228-35871-96 R$ 315,43 R$ 315-43

2 Rotor LPV 228-36923 R$ 918,83 R$ 1 337-55

1 Selo da Agulha 228 42325-01 R$ 727,93 R$ 727,93

1 Rotor HPV 228-41310 92 R$ 2.303,51 R$ 2-303-51

1 Lâmpada D2 228-34016 R$ 3.222,34 R$ 322234

1 Lâmpada W 228-34410-91 R$ 271,76 R$ 271 175

1 Lâmpada W 228 32445-91 R$ 892,93 R$ 892,93
SISTEMA HPLC PAT 36111

4 Selo GFP (Preto) 228 35145 R$ 601,76 R$ 2.407,04

4 Espaçador 228-42700 R$ 18,10 R$ 72,40

4 Selo de lavagem 228-35935 R$ 64,68 R$ 258.72

2 Pistão 228 35009 93 R$ 1-009142 R$ 2.018,84

1 Line filler 228 35871-96 R$ 315-43 R$ 315,43

1 O'ring 670-11518 R$ 76,34 R$ 76,34

2 Émbolo da seringa (500ul) 228 25237-14 R$ 226,49 R$ 452,98

2 Needle Seal 228-21227-91 R$ 40,76 R$ 81 152

1 Rotor Seal 228-21217-91 R$ 951,17 R$ 951,17

1 Agulha 228-20243-93 R$ 485,32 R$ 435,32

1 Lâmpada D2 228-34016 R$ 3.222,34 R$ «">-22234

1 Lâmpada W 228-3441 091 R$ 271,76 R$ 271,76

CROMATÓGRAFO GASOSO PAT 36046

2 Peneira Molecular 221-34121-94 R$ 187,66 R$ 750,64

4 Trap 221-42559-92 R$ 685,91 R$ 2.743,64
ANALISADOR DE CARBONO PAT 42143

Lista de consumíveis TOC-VWP

1 Folha de transmissão de calor 631-81280 R$ 404,42 R$ 404,42

1 Absorvedor de 002 630-00999 R$ 414,10 R$ 414,10

1 Rotor 631-20265 R$ 271,76 R$ 271,76

2 Tip da Seringa 638-59214 01 R$ 194,10 R$ 388,20

1 Filtro de Halogénios 630 00992 R$ 970,59 R$ 970,59

5 Mangueira de dreno (1 m) 630 00315 09 R$ 64,68 R$ 323,40

1 lâmpada uv 638-69134 R$ 2.407,08 R$ 2.407,08

2 Tubulação 631-41660 R$ 148,83 R$ 297,66   
GMM;
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2 Tubulação 631-41660-05 R$ 148,83 R$ 297,66

1 Filtro de Membrana 046 00044 12 R$ 271,76 R$ 271,76
Lista de consumíveis ASI-V

1 kit de injeção 638-42029-04 R$ 562,93 R$ 562,93

1 bomba de lavagem 042 00405-11 R$ 323,51 R$ 323,51

Lista de consumíveis TOC-VWP

1 Rotor 631-20265 R$ 271 ,76 R$ 271,76

2 Tip da Seringa 638-59214 01 R$ 194,10 R$ 388,20

5 Mangueira de dreno (1 m) 630-00315 09 R$ 64,68 R$ 323,40

2 Tubulação 631 41660 R$ 148,83 R$ 297,66

2 Tubulação 631-41660 05 R$ 148,83 R$ 297,66

1 Filtro de Membrana 046-00044 12 R$ 271,76 R$ 271,76
Lista de consumíveis ASI-V
  1

kit de injeção  638-42029-04 R$ 562,93 R$ 562,93
 

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES.

Além do estipulado nas demais cláusulas deste contrato, a
CONTRATADA e a CNEN/IPEN ficarão obrigadas a:

I-DA CONTRATADA:

a. Realizar o serviço de acordo com o estabelecido neste contrato, com o técnicas

que garantam a qualidade dos resultados obtidos e tudo mais que for
necessário a sua perfeita execução ainda que não expressamente mencionado;

Fornecer á IPEN/CNEN todas as especificações técnicas necessárias para o
correto funcionamento dos equipamentos, assim como todas e qualquer
modificação técnica necessárias nos equipamentos e ou nas instalações onde
os mesmo se encontram;

Responsabilizar-se pelo refazimento imediato dos serviços, sem qualquer ônus
adicional para a CNEN-IPEN e enquanto não houver sido definitivamente

aceito, caso não se encontre dentro das especificações técnicas estabelecidas

neste contrato, divirja do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou vícios
redibitórios;

MM 6
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d. 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 do contrato;

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

f. Responsabilizar-se pelo refazimento imediato dos serviços, sem qualquer ônus

adicional para a CNEN-IPEN e enquanto não houver sido definitivamente

aceito, caso não se encontre dentro das especificações técnicas estabelecidas

neste contrato, divirja do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou vícios
redibitórios;

g. Disponibilizar os profissionais qualificados e capacitados para as atividades
desenvolvidas.

h. Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados a CNEN-IPEN,
provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execução dos
serviços objeto deste Contrato;

i. Preservar o nome da Instituição, para a qual foi CONTRATADA,
responsabilizando se pelo seu uso indevido;

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

k. 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 comprovação jurídica e
qualificação econômica-financeira.

l. Fornecer aos seus funcionários todo o ferramental, equipamentos e acessórios

adequados e necessários para a realização dos serviços, objeto deste contrato;

m. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, previdenciários e

eventuais despesas de alimentação e transporte de seus funcionários,
encarregados da execução dos serviços objeto do presente contrato,

profissionais estes que não terão qualquer vínculo empregatício, direto ou
indireto, com a CNEN IPEN.

7
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n. Zelar pela disciplina e organização no ambiente de trabalho, cumprindo e

fazendo cumprir, irrestritamente, os regulamentos da CNEN-IPEN, inclusive os
horários estabelecidos, bem como o trânsito de seus empregados nas
dependências da CNEN-IPEN;

o. Fornecer aos seus empregados os equipamentos de proteção individual EPI

necessários para execução dos serviços. Tomar todas as providências e

cumprir as obrigações estabelecidas na legislação de medicina e segurança do
trabalho, quando forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente se verifique nas
dependências da CNEN-IPEN;

p. Designar um representante que se responsabilizará integralmente por todos os

seus atos, de modo que toda a comunicação feita ao representante, seja
considerada como feita à Contratada;

q. Ressarcir à CNEN-IPEN, ou a terceiros, por qualquer dano ou prejuízo

causado, por seus empregados ou prepostos, no desempenho de suas tarefas,
ou em conexão com elas;

r. Repor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer objeto da CNEN-IPEN,
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados;

3. Não se utilizar de mão de obra de menores de 18 anos para a realização dos
serviços objeto deste Contrato

t. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° 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.

|I - DA CNEN/IPEN:

a) Pagar com pontualidade o preço acordado;

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

0) Fornecer projetos e demais documentos dos equipamentos e instalações
existentes, e todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias
à plena execução deste contrato;
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d) Disponibilizar o local de trabalho livre de interferências;

e) Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas a
CONTRATADA;

f) Notificar a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na execução

deste contrato, pedindo providências para a regularização das mesmas;

9) Cumprir o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB nº 1.234 de 11.01.2012, bem como
suas alterações.

h) Realizar diligencias para verificar a adequação dos serviços às exigências deste

contrato, 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.

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO.

A CNEN-IPEN reserva-se o direito de exercer fiscalização sobre a prestação
dos serviços 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 - O objeto deste Contrato somente será considerado

definitivamente aceito, para fins de seu cumprimento, após ter sido inspecionado e
testado pela fiscalização da CNEN-IPEN.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Enquanto a fiscalização não declarar o serviço

definitivamente aceito, a CONTRATADA estará inadimplente com suas obrigações

contratuais. A CONTRATADA estará obrigada a refazer o serviço recusado pela

fiscalização da CNEN-IPEN em virtude de problemas devidamente comprovados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da

CNEN/IPEN, 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.
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CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO.

O valor global deste Contrato é de R$ 161.749,47 (Cento e Sessenta e
Um Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos),
Correspondendo Manutenção Preventiva R$ 121.582,00 (Cento e Vinte Um Mil e

Quinhentos e Oitenta e Dois Reais) pago em parcelas mensais de R$ 10.131,83
(Deis Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos) e Manutenção
Corretiva R$ 40.167,47 (Quarenta Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e
Sete Centavos).

CLÁUSULA VI DA REPACTUAÇÃO DO VALOR .

Qualquer reajustamento de preços cotados, só poderão ser repactuado,
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.

CLÁUSULA VII DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento dos serviços, entregues e aceitos pela fiscalização da

CNEN-IPEN, será efetuado mensalmente, até o 20° (vigésimo) dia subsequente à
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
restituida 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,
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 lN-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 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 de serviços for aquele Indicado na proposta apresentada
pela CONTRATADA na fase Iicitatõria.

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©ipen.br.

SUBCLÁUSULA SEXTA - O pagamento somente será liberado após confirmação de que
a CONTRATADA continua regular perante o SICAF no que se refere à Seguridade Social
(INSS e FGTS) e com a Fazenda Pública.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Não será admitido qualquer reajuste de preços.
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SUBCLÁUSULA OITAVA - A CNEN-lPEN poderá reter o pagamento independentemente
da aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII deste contrato, em caso de faltas
que, a critério da CNEN-lPEN, prejudiquem a sua execução e até que as mesmas sejam
sanadas.

SUBCLÁUSULA NONA - 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
mínima exigida as atividades contratadas ou:

II deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utiliza-los com qualidade inferior à demandada.

SUBCLÁUSULA DECIMA - 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 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= lTX/100)

365

CLÁUSULA VIII - DO PRAZO DE VIGÉNCIA.

Este Contrato terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses,

contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e

sucessivos ate o limite de 60 meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da lei
8.666/93.
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES.

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

faça fora do convencionado, a CNEN-IPEN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
a CONTRATADA as seguintes sanções:

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, 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, qualquer fato
que a CNEN/IPEN der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execução
da obrigação.

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.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como
previsto na Subcláusula Terceira deverá ser imediatamente comunicado à

CNEN/IPEN, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à
CNEN/SP-IPEN decidir sobre a procedência ou não das razões apresentadas.
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SUBCLÁUSULA QUINTA A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á 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, a CNEN-IPEN poderá
aplicar ainda a CONTRATADA as penalidades da suspensão do seu direito de licitar,
nos termos do Artigo 7° da lei 10.520/05, ou instruir o processo para que seja

declarada inidônea para licitar ou contratar, nos termos do inciso IV do Artigo 87 da
Lei n° 8.666/93.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - No caso de rescisão do contrato por justa 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.

CLÁUSULA X DA RESCISÃO CONTRATUAL.

A inexecução total ou parcial do 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 nº 8.666/93:

I. determinada por ato unilateral e escrito da CNEN/IPEN, aos 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, reduzidos a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a administração;

lll.judicialmente, nos termos da legislação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em caso de rescisão conforme previsto no inciso I da

subcláusula primeira, aplicar-se-á no que couber, os direitos decorrentes do artigo 80,
da Lei nº 8.666/93, que regulará os casos omissos.

CLÁUSULA xr - DA CAUÇÃOIFIANÇA.

Nos termos do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, fica a CONTRATADA
dispensada de apresentar a garantia prevista no citado dispositivo legal.

CLÁUSULA xu - DA LICITAÇÃO.

O presente Contrato não foi precedido de licitação vez que o mesmo se
enquadrou em hipótese de inexigibilidade de licitação, por exclusividade de fornecimento,
nos termos do Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme despachos às fls. 101 do
processo CNEN-lPEN nº 01342000121/2015-38, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº 8.666 de 21 junho de 1993.
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CLÁUSULA XIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição,
a Proposta de Preços da CONTRATADA, juntada às fls. 38/60 do processo CNEN/IPEN
nº 01342000121/2015-38, bem como, todos os demais documentos constantes do
referido Processo, naquilo que não o contrariar.

CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica , Elemento de Despesa 339039,
Nota de Empenho nº 2015NE800501, de 13/05/2015, Programa de Trabalho da União
nº 19.662.2059.2478.0001.

SUBCLAUSULA UNICA - As despesas estimadas para os exercícios subsequentes
serão objeto de destaque específico, a ser oportunamente formalizado mediante
emissão de nota de empenho.

CLÁUSULA XVI - DA AUTORIZAÇÃO.

Este contrato é firmado ao amparo da Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada
pela Lei n° 6189, de 16 de dezembro de 1974, com redação dada pela Lei nº 7.781,
de 27/06/1989.

CLÁUSULA XVII - 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 vinte dias daquela data, nos termos Parágrafo Unico do

artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com a redação que lhe deu a Lei nº 8.883, de
08/06/94.
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CLÁUSULA xvm - 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
renúncia 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 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 13 de Maio de 2015.

Ifá/ 4%
JOSÉ CARLOS BRESSIANI omerâm'eãfâfsâm

Superintendente Ponan'a CNEN/PM. 42. de 27031013
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES
CNEN/IPEN

? ,? cr/

RICARDO KOHN

Procurador _

SINC DO BRASIL INSTRUMENTAÇAO CIENTIFICA LTDA

 

UNHAS:
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ECIDOPAREJ CALVO//CAOSLZAPPAROLIJUNIOR

  

(WILSON APA

Diretor Administrativo- CNEN/IPEN Gerente de Infraestrutura Radiofarmácia

RG nº 12.622916 RG nº 9.090.495

CPF nº 062.993.808-37 CPF nº O43.207.678-61

Obs. Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
parecer de fls. 125 do processo.
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