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INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2018 - UASG 113202

Processo: 01342000789201828.
PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 37979739000105.
Contratado : MONEY TURISMO EIRELI -.Objeto: Contratação de
empresa através de ata de registro de preço(pregão 04/2018 da UG
200384), para agenciamento de viagens para voos regulares
domésticos (com fornecimento de passagens aéreas), para o IPEN-
CNEN/SP. Fundamento Legal: Lei 10520/2002; Lei 8666/93; decreto
7892/2013. Vigência: 28/08/2018 a 27/08/2019. Valor Total:
R$162.982,50. Fonte: 100000000 - 2018NE800918. Data de
Assinatura: 28/08/2018.

(SICON - 28/08/2018) 113202-11501-2018NE800548

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,
publicada no D.O.U em 27/07/2018 . Objeto: Contratação de empresa
para o fornecimento de 18.000 embalagens certificadas para despacho
de Gerador de MO/TC para o Centro de Radiofarmácia do IPEN-
C N E N / S P.

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor

(SIDEC - 28/08/2018) 113202-11501-2018NE800548

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.013/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com
o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do
Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na
Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo SEI nº: 01250.018036/2018-06
Requerente: Departamento de Radiologia da Faculdade de

Medicina da USP
CQB: 084/98
Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto NB-2
Ementa: A presidência da Comissão Interna de

Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio
para a execução do projeto NB-2: "Análise funcional de um peptídeo
selecionado por phage display em tumores de cabeça e pescoço", a
ser executado em área já credenciada pela CTNBio com NB-2. O
projeto foi enviado contendo as informações concernentes à
biossegurança.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Informações complementares deverão ser solicitadas via SIC (Serviço
de Informação ao Cidadão).

MARIA SUELI SOARES FELIPE

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.124/2018

A Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo
com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso
XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise
na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01250.033347/2018-97
Requerente: Universidade Federal da Fronteira Sul
CNPJ: 11.234.780/0001-50
Endereço: Rodovia SC 484 Km 02, Bairro Fronteira Sul,

Cep 89815-899 Chapecó-SC,.
Assunto: Solicitação de CQB para instalações para

execução de atividades com OGMs da classe 1 de risco
biológico.

Ementa: O responsável legal pela Universidade Federal da
Fronteira Sul, Dr. Joviles Vitório Trevisol, solicita à CTNBio parecer
técnico para concessão de Certificado de Qualidade em
Biossegurança (CQB) para a instituição para as finalidades de
pesquisa em regime de contenção, descarte e armazenamento com
organismos geneticamente modificados da classe de risco biológico
1 nas instalações da instituição. As instalações a serem credenciadas
são denominadas: Laboratório de Cultura Celular, situado no
endereço: Pavilhão de Laboratório 01, Sala 111, Rodovia SC484,
Km 02, Fronteira Sul, Chapecó - SC, sob a responsabilidade da Dra.
Margarete Dulce Bagatini; Laboratório de Bioquímica e Genética
(sala 105) e Laboratório de Apoio (sala 104), Pavilhão de
Laboratórios 01, rodovia SC484, Km 02, Bairro Fronteira Sul,
Chapecó/SC, CEP 89815-899, sob a responsabilidade do Dr. Sérgio
Luiz Alves Júnior. Os responsáveis pelas unidades operativas
declaram que as instalações contam com salas e equipamentos úteis
em nível de biossegurança adequado às atividades propostas. O
processo descreve as condições de biossegurança das áreas a serem

cadastradas, as medidas de biossegurança propostas para os
laboratórios e a qualificação da equipe de pesquisadores envolvida
nos projetos, bem como a declaração formal do responsável
assegurando que as condições descritas no processo são apropriadas
à realização dos projetos propostos.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que, de acordo com artigo 23 do
Decreto 5.591 de 22 de dezembro de 2005 e artigo 27 do Regimento
Interno da CTNBio (Portaria MCT nº 146 de 06 de março de 2006),
os extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da
União e no SIB com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua
colocação em pauta, excetuados os casos de urgência, que serão
definidos pelo Presidente da CTNBio. Esse processo é considerado
urgente. Solicitações de maiores informações deverão ser
encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

MARIA SUELI SOARES FELIPE

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.126/2018

A Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com
o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do
Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na
Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01250.030106/2018-96
Requerente: Universidade Federal do Ceará - UFC
CQB: 102/99
Endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação -

PRPPG, Universidade Federal do Ceará - UFC. Av. Mister Hull, 2965
- Bloco 848 - CEP 60440-900 - Fortaleza, CE.

Assunto: Solicitação de extensão de CQB para instalações
para execução de atividades com OGMs da classe 1 de risco
biológico.

Ementa: A Presidente do Comissão Interna de Biossegurança
da Universidade Federal do Ceará -UFC, Dra. Vânia Maria Maciel
Melo, solicita à CTNBio parecer técnico para extensão do Certificado
de Qualidade em Biossegurança (CQB) da instituição para inclusão
das áreas do Laboratório de Citotoxicidade e Toxicogenética e do
Laboratório de Oncologia Experimental do Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do
Ceará (NPDM-UFC), com nível de biossegurança NB-1. As áreas
estão situadas no endereço: Coronel Nunes de Melo, 1000, Rodolfo
Teófilo, Fortaleza - CE, CEP 60430-275. As finalidades da área são:
pesquisa em regime de contenção e ensino com organismos
geneticamente modificados da classe de risco biológico 1 nas
instalações da instituição. Os organismos a serem manuseados pela
instituição nestas instalações são linhagens de células de mamíferos
(Homo sapiens, Mus musculus, Rattus norvegicus), linhagens
comerciais de bactérias Escherichia coli, leveduras comerciais
Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris da classe de risco 1. O
projeto a ser desenvolvido denomina-se:"Produção de Proteínas
Recombinantes para Análise da Interação Bimolecular entre
Substâncias Antitumorais e Seus Alvos Biológicos", sob a
responsabilidade do Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho. O
responsável pela unidade operativa declara que as instalações contam
com salas e equipamentos úteis em nível de biossegurança adequado
às atividades propostas. O processo descreve as condições de
biossegurança das áreas a serem cadastradas, as medidas de
biossegurança propostas para o laboratório e a qualificação da equipe
de pesquisadores envolvida no projeto, bem como a declaração
formal do responsável assegurando que as condições descritas no
processo são apropriadas à realização dos projetos propostos.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que, de acordo com artigo 23 do Decreto
5.591 de 22 de dezembro de 2005 e artigo 27 do Regimento Interno
da CTNBio (Portaria MCT nº 146 de 06 de março de 2006), os
extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da União
e no SIB com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua
colocação em pauta, excetuados os casos de urgência, que serão
definidos pelo Presidente da CTNBio. Esse processo é considerado
urgente. Solicitações de maiores informações deverão ser
encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

MARIA SUELI SOARES FELIPE

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.127/2018

A Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo
com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso
XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise
na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01250.030116/2018-21
Requerente: Amyris do Brasil Ltda.
CQB: 255/08
Endereço: Amyris Brasil Ltda. Techno Park - Rodovia

Anhanguera Km 104,5. Rua Rui James Clerk Maxwell nº 315 - CEP
13069-380 - Campinas - SP.

Assunto: Solicitação de extensão de CQB para instalações
com nível de biossegurança NBGE-1.

Ementa: O presidente da CIBio da Amyris Brasil Ltda, Sr.
Eduardo Loosli, solicitou à CTNBio parecer técnico para a extensão
do Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) para
adequação do leiaoute das áreas credenciadas na unidade da empresa

situadas no endereço Amyris Brasil Ltda. Techno Park - Rodovia
Anhanguera Km 104,5. Rua Rui James Clerk Maxwell nº 315 - CEP
13069-380 - Campinas - SP. As atividades a serem desenvolvidas na
empresa são: pesquisa em regime de contenção, uso comercial,
liberação planejada no meio ambiente, transporte, avaliação de
produto, detecção e identificação de OGM, descarte, armazenamento,
importação, exportação, manipulação, produção industrial de
levedura geneticamente modificada e seus produtos. O organismo a
ser manuseado pela empresa nestas instalações são linhagens de
leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, geneticamente
modificada e seus derivados para a produção de sesquiterpenos,
pertencente à Classe de Risco 1. O responsável pela unidade
operativa será o Dr. Eduardo Loosli e este declara que as instalações
contam com salas e equipamentos úteis em nível de biossegurança
adequado às atividades propostas. O processo descreve as condições
de biossegurança das áreas a serem cadastradas, as medidas de
biossegurança propostas para o laboratório e a qualificação da
equipe de pesquisadores envolvida no projeto, bem como a
declaração formal do responsável assegurando que as condições
descritas no processo são apropriadas à realização dos projetos
propostos.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que, de acordo com artigo 23 do
Decreto 5.591 de 22 de dezembro de 2005 e artigo 27 do Regimento
Interno da CTNBio (Portaria MCT nº 146 de 06 de março de 2006),
os extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da
União e no SIB com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua
colocação em pauta, excetuados os casos de urgência, que serão
definidos pelo Presidente da CTNBio. Esse processo é considerado
urgente. Solicitações de maiores informações deverão ser
encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

MARIA SUELI SOARES FELIPE

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.128/2018

A Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com
o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do
Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na
Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01250.032462/2018-44
Requerente: Instituto de Química da USP
CQB: 029/97
Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - CEP 05508-000 -

São Paulo, SP.
Assunto: Solicitação de extensão de CQB para instalações

para execução de atividades com OGMs da classe 1 de risco
biológico.

Ementa: O Diretor do Instituto de Química da Universidade
de São Paulo, responsável legal pela instituição, Dr. Paulo Di Mascio,
solicita à CTNBio parecer técnico para extensão do Certificado de
Qualidade em Biossegurança (CQB) da instituição para inclusão da
área do Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI)
no CQB da insituição para execução de atividades de pesquisa em
regime de contenção e ensino com organismos geneticamente
modificados da classe de risco biológico 1 em instalações com nível
de biosseguraça NB-1. As instalações a serem credenciadas estão
localizadas no endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Sala 950,
Bloco 09 superior - Cidade Universitária, Butantã, São Paulo - SP -
CEP: 05508-000 e stara sob a responsabilidade do Dr. Maurício da

Silva Baptista. Os organismos a serem manipulados são linhagens de
celulas de mamíferos da classe de risco 1. O responsável pela unidade
operativa será o Dr. Maurício da Silva Baptista e este declara que as
instalações contam com salas e equipamentos úteis em nível de
biossegurança adequado às atividades propostas. O processo descreve
as condições de biossegurança das áreas a serem cadastradas, as
medidas de biossegurança propostas para o laboratório e a
qualificação da equipe de pesquisadores envolvida no projeto, bem
como a declaração formal do responsável assegurando que as
condições descritas no processo são apropriadas à realização dos
projetos propostos.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que, de acordo com artigo 23 do Decreto
5.591 de 22 de dezembro de 2005 e artigo 27 do Regimento Interno
da CTNBio (Portaria MCT nº 146 de 06 de março de 2006), os
extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da União
e no SIB com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua
colocação em pauta, excetuados os casos de urgência, que serão
definidos pelo Presidente da CTNBio. Esse processo é considerado
urgente. Solicitações de maiores informações deverão ser
encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

MARIA SUELI SOARES FELIPE

EXTRATO PRÉVIO Nº 6.129/2018

A Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo
com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso
XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise
na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01250.032694/2018-01
Requerente: Universidade Federal de Viçosa - UFV



CONTRATO Nº 041/2018 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE

LIVRO Nº 001/2018 PASSAGENS AÉREAS NACIONAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

PROCESSO Nº 01342.000789/2018-28 INTERMEDIO DO IPEN, E A EMPRESA
MONEY TURISMO EIRELI EPP

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN),
Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27/08/1962, alterada pela Lei nº 6.189 de
16/12/1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de 27/06/1989, vinculada ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, consoante Anexo ao Decreto nº
8. 872 de 10/10/2016, com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Município e Estado
do Rio de Janeiro inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-,26 por meio do INSTITUTO
DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN), autarquia do Estado de São
Paulo, gerido técnica e administrativamente pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR, em conformidade com Convênio celebrado em 31 de maio de 2012 com o
Governo do Estado de São Paulo (DOU 25.07.2012), estabelecido 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 00402552I0005-50 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 126.22916, 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. n° 33, página
5, Seção 2, em 15/02/2017, do Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações MCTIC - pela Portaria CNEN nº 88, de 17/12/2012,
pubiicada 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 IPEN-CNEN/SP, e a empresa MONEY TURISMO EIRELI EPP inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 37. 979.739/0001 0,5 sediada na SCLN 102 Blºco D entrada 54 saias
117/1 19/121, Brasília/DF CEP 70.722-540, doravante designada CONTRATADA, neste
ato repreSentada pelo Sr. CARLOS ALBERTO SILVA MONTORIL, portador da Carteira
de Identidade nº 578. 034, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 220.651.801 5-3, tendo em
vista o que consta no Processo nº 01342.000789I2018-28 e em observância as
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de iunho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de iulho de
2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de iulho de 1997, do Decreto nº 7.892. de 23 de ianeiro
de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da adesão por registro de preços do
Pregão nº 4/2018 da UASG 200384- Superintendência Regional de Polícia Federal
do estado de Roraima, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

SUBCLÁUSULA PRIIIIIEIRA O objeto do presente instrumento é a contratação de
serviços de agenciamento de viagens para voos requlares domésticos não atendidos
pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades ' da
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Administração Pública Federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Projeto Básico que é parte integrante deste Contrato.

1.1.1 - O objeto foi licitado em lote único, conforme abaixo:

 

, LOTE Único .
Item Descrição O serviço compreende

    
 
 

1 Emissão de bilhetes de passagens Assessoria, cotação, reserva e emissão.
,"voos domésticos.
 

2 ;Álteração e cancelamento de Cotação, reserva, alteração, cancelamento e
bilhetes de passagens - voos reembolso.

? domésticos.  
 

1.1.1.1 Os serviços de agenciamento somente poderão contemplar os voos das

companhias aéreas credenciadas quando houver algum impedimento para a aquisição
direta pelos órgãos e entidades ou em situações emergenciais devidamente justificadas.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Para fins eminentemente operacionais relacionados à
execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidade da Administração Pública
Federal, particularmente nas atividades vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação

das despesas, o lote único do quadro do subitem 1.1.1 também será composto de itens

referentes aos repasses dos valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e
multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e
reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos e ao repasse dos
valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados,
conforme discriminado no quadro abaixo:

 

LOTE ÚNICO (Complemento)

Item Descrição O serviço compreende
  

 

3 Repasse Voos domésticos Valores das tarifas, taxas de embarque e
outras taxas e multas devidas às companhias

aéreas em razão da emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de bilhetes de
passagem em voos domésticos adquiridos.
 

4 Repasse Seguro viagem Valores dos prêmios devidos às seguradoras
em razão dos seguros de viagem contratados.
*Facultativo para voos domésticos
*Obrigatório para voos internacionais 
 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA Este Contrato vincula--se ao Edital do Pregão, identificado
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGENCIA

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O prazo de vigência deste Contrato e aquele fixado no
Edital, com início na data de ªlª! 20/8. e encerramento em ªlª/Zª?) , podendo
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ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2 AAdministração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
e
2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O valor total estimado da contratação e de:

    
:ª': '.: T * mama

' = Estimado do
' í Agenciamento

l ' "É

;Item'pe'séi'gçd »z , ,
   

  

 

  

 

 

Emissão de bilhetes de

 

 

     

9339399 :Vººs domésticos 150 Umdadesª , R$ 0,01 ; ,--- R$ 1,50

Alteração e cancelamento de ,
2 bilhetes de passagens voos 150 Unidades R$ 0,01; R$ 1,50

,, , ,,??Tésªººs __ l ' _ ª ., ,
,, 37 , RepassejAVoos Domésticos 150 Unidadesj R$ 993,53 R$ 150.029,50
4 _ Repasse Seguro Viagem 150 Unidadesl R$ 93,00 R$ 13.950,00

TOTAL R$ 162.982,50

SUBCLÁUSULA SEGUNDA No valor acima estão incluídas todas as despesas
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA Os valores e quantitativos acima são meramente
estimativos, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos
quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

CLÁUSULA QUARTA _ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBCLÁUSULA PREMEIRA As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o
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Gestão/Unidade: 11501I113202
Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 085944

Elemento de Despesa: 339033
Pl: 20UX002011

Nota de Empenho: 2018NE800918, de 22/08/2018.

CLÁUSULA QUINTA PAGAMENTO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais
condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTE

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O preço consignado no contrato será corrigido
anualmente, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno
mínimo de Um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA GARANTIA DE EXECUÇÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Para assinatura do contrato não será exigida Garantia
Contratual.

CLÁUSULA OITAVA REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O regime de execução dos serviços a serem executados
pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização peia
CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA '- OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA '

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA
São aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA As sanções relacionadas à execução do contrato São
aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO «JW

b
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de iunho de 1993, com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Projeto Básico, anexo do Edital.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados, assegurando se à CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666,
de 21 de iunho de 1993.

SUBCLÁUSULA QUARTA O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido
de:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÓES

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA É vedado a CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;
12. 1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇOES

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Eventuais alterações contratuais reger se-ão pela
disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de iunho de 1993.

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

13.2.1 ~ É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de
iunho de1993.

 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS My
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 21 de iunho de 1993, na Lei n°
10.520, de 17 de iulho de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 Código de Defesa do
Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação
deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 21 de iunho de 1993.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA FORO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da
execução deste Contrato será o da Seção Judiciária de São Paulo Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Paulo, 23 de agosto de 2018.

 

Dr. WILSON APARECIDO 'AREJO CALVO
Diretor de Unidade Administrativa de Órgão Conveniado

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

CNEN/IPEN
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