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259.321.441-49; 53554.002968/2015; RAILTON RIBEIRO DE SOU-
ZA; 032.329.669-69; 53554.000463/2016; ANTONIO LAUREANO
PIRES NETO; 040.485.275-09; 53554.002982/2015; DULCIMAR
ALVES DE LIMA; 642.065.641-91.

HERMANO BARROS TERCIUS
Gerente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2016 - UASG 413009 -SRP

Nº Processo: 535540081962015 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Registro de preços para a aquisição de materiais de informática

LOTE I e para a aquisição de materiais de expediente LOTE II, para
a Gerência Regional da Bahia e para a Unidade Operacional de
Sergipe e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos Total de Itens
Licitados: 00022. Edital: 17/01/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00
às 17h00. Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima 822 Pituba Caminho
Das Árvores - SALVADOR - BA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/413009-05-4-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 17/01/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 27/01/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE AUGUSTO DO PATROCINIO
C AVA L C A N T E

Pregoeiro

(SIDEC - 16/01/2017) 413009-41231-2017NE800319

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e Piauí, tendo em vista não ter sido possível a
intimação por via postal, e por se encontrar em local incerto e não
sabido, notifica ELIEZER CHIOCHETA, CPF nº 552.774.110-20, nos
termos do § único, do art. 110, do Regimento Interno da Anatel-RIA,
aprovado pela Res. nº 612/2013, para apresentar ALEGAÇÕES FI-
NAIS no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste
edital, observado o disposto no §3º, do art. 82, do RIA. As alegações
poderão ser apresentadas em qualquer unidade da Anatel, identi-
ficadas com o CPF e assinadas pelo interessado ou por procura-
dor/representante legal, acompanhado do documento que comprove a
sua condição. O processo prosseguirá independentemente do aten-
dimento a esta intimação. A íntegra da Notificação pode ser acessada
por meio do site da Agência (http://www.anatel.gov.br/institucio-
nal/index.php/publicacoes-eletronicas).

JOÃO GUILHERME ARRAIS HERMANS
Gerente

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE
PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 01/2017 - Pregão Eletrônico
(SRP) nº 04/2016 - Processo nº 53532.001466/2016-56. Objeto: Re-
gistro Formal de Preços para fornecimento de água mineral sem gás,
envasada em garrafões de 20 litros. Vigência: 13/01/2017 a
12/01/2018. Vencedor Lote I: MARCIO DO NASCIMENTO SILVA -

ME - (CNPJ nº 10.875.828/0001-47), Lote I: água mineral para
entrega em Recife/PE / Quant.: 680 / Unid.: Unidade / Valor Unit.:
R$ 3,85.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2016 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000679201602.
PREGÃO SISPP Nº 173/2016. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
15415712000149. Contratado : DELCOM SERVICOS E COMER-
CIO LTDA -ME. Objeto: Contrataçao de empresa para a prestação de
serviço de engenharia para a troca de calhas e pintura externa dos
galpões 3 e 4 (Três e Quatro) do prédio de Rejeitos Radiotivos do
IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/05-Lei 10520/02
.Vigência: 16/01/2017 a 15/02/2017. Valor Total: R$28.000,00. Fonte:
100000000 - 2016NE801604. Data de Assinatura: 16/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113202-11501-2016NE800557

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2016 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000891201661.
PREGÃO SISPP Nº 234/2016. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
22607950000111. Contratado : LUCIANO SIQUEIRA BENTO EN-
GENHARIA-E COMERCIO - ME. Objeto: Contratação de empresa
para a prestação de serviço de engenharia para a adequação da ala de
lavagem do Biotérrdo IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto
5450/05-Lei 10520/02 .Vigência: 16/01/2017 a 15/03/2017. Valor To-
tal: R$89.350,00. Fonte: 100000000 - 2016NE801910. Data de As-
sinatura: 16/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113202-11501-2016NE800557

EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/2016 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000862201644.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 7/2016. Contratante: COMISSAO NA-
CIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
10350750000309. Contratado : MMCONEX PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA -.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de caixas de Poliestireno Cristal Natural para embalagens de ra-
diofarmacos no IPEN-CNEN/SP.Fundamento Legal: Artigo 23-II-C
da Lei 8666/93 .Vigência: 09/01/2017 a 08/01/2018. Valor Total:
R$678.000,00. Fonte: 250110100 - 2016NE802232. Data de Assi-
natura: 09/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113202-11501-2016NE800557

EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2016 - UASG 113202

Nº Processo: 01342001012201619.
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016. Contratante: COMISSAO NA-
CIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
10350750000309. Contratado : MMCONEX PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA -.Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento
de 42.000 Tarugos de espuma, para o cnetreo de radiofarmácia do
IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Artigo 23-II-B da Lei 8666/93
.Vigência: 09/01/2017 a 08/01/2018. Valor Total: R$206.220,00. Fon-
te: 250110100 - 2016NE802197. Data de Assinatura: 09/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113202-11501-2016NE800557

EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2016 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000815201656.
PREGÃO SISPP Nº 216/2016. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CPF Contratado: ESTRANGEI-
RO. Contratado : CANBERRA INDUSTRIES, INC.. Objeto: Aqui-
sicao de Monitor Portatil Multi-Sondas. Fundamento Legal: Decreto
3.555/2000 da Lei 10.520/2002. Vigência: 10/01/2017 a 09/01/2018.
Valor Total: R$150.010,00. Fonte: 250110100 - 2016NE802220. Data
de Assinatura: 10/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113202-11501-2016NE800557

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2016

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 04/01/2017, .Entrega das Propostas: a partir de
04/01/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/01/2017, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kit de ensaio imunoenzimático,
conforme especificações estabelecidas no edital e Termo de Refe-
rências.

JAMIL ARAUJO MACHADO
Assistente em C&t

(SIDEC - 16/01/2017) 113202-11501-2017NE800552

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA NUCLEAR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2016 - UASG 113205

Nº Processo: 01344000316201649.
PREGÃO SISPP Nº 231/2016. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
11367947000151. Contratado : PRECISA CONSERVACAO E LIM-
PEZA -EIRELI - ME. Objeto: Prestação de serviços continuados
terceirizados de recepcionistas, contínuos, porteiros e motoristas, para
atender as necessidades do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear-CNEN/CDTN. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações .
Vigência: 02/01/2017 a 01/01/2018. Valor Total: R$1.085.961,72.
Fonte: 100000000 - 2016NE800880. Data de Assinatura:
02/01/2017.

(SICON - 16/01/2017) 113205-11501-2016NE800019

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL
DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO Nº 5433/2017

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - 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. 01200.001398/2009-54
Requerente: TMG-Tropical Melhoramento e Genética Ltda
Endereço: Rod. Celso Garcia Cid, Km 87, Cambé, PR
Assunto: Extensão de CQB

Ementa: A requerente solicita à CTNBio, Extensão de Qua-
lidade em Biossegurança - CQB e requer a exclusão no CQB 284/09
das Unidades Operativas localizadas em Sapezal/MT e Tangará da
Serra/MT. 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 ou
solicitações de maiores informações sobre o processo acima listado
deverão ser encaminhadas via Sistema de Informação ao Cidadão -
SIC, através da página eletrônica do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação-MCTI.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO Nº 5434/2017

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - 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. 01250.005244/2016-75
Requerente: Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária de Mato
Grosso - Fundação MT
Endereço: Av. Antônio Teixeira dos Santos, 1559, 78750-000, Ron-
donópolis, MT
Assunto: Extensão de CQB

Ementa: A requerente solicita à CTNBio, Extensão de Qua-
lidade em Biossegurança - CQB 180/02 para as instalações sala de
preparo e armazenamento 01 e área de deslintamento de sementes
localizadas na Fazenda Bela Vista do Paraíso, Rondonópolis/MT. 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 ou solicitações de maiores
informações sobre o processo acima listado deverão ser encaminhadas
via Sistema de Informação ao Cidadão - SIC, através da página
eletrônica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO Nº 5435/2017

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - 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. 01200.000026/2015-59
Requerente: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S. A.
CQB: 6/96
Endereço: Faz. Santo Antônio, 62, 13400-970, Piracicaba, SP
Assunto: Alteração de LPMA

Ementa: A requerente solicita à CTNBio autorização para al-
teração de liberação planejada no meio ambiente (LPMA) referente à
extensão do período de monitoramento desta LPMA. A CTNBio es-
clarece que este Extrato Prévio não exime a requerente do cumprimento
das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do re-
querimento. 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 ou solicitações de maiores informações
sobre o processo acima listado deverão ser encaminhadas via Sistema
de Informação ao Cidadão - SIC, através da página eletrônica do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI

EXTRATO PRÉVIO Nº 5439/2017

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - 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. 01200.005122/2014-11
Requerente: Monsanto do Brasil Ltda.
CQB: 386/15
Endereço: Av. Nações Unidas, 12901, 04578-910, São Paulo, SP
Assunto: Cancelamento de CQB

Ementa: A requerente solicita à CTNBio o cancelamento de
Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB 386/15 no qual estão
credenciadas as Estações Experimentais de Conchal/SP, Maceió/AL,
Mandaguaçu/PR e a Unidade Operativa de Campinas/SP que contem-
plavam projetos de pesquisa e atividades com cana-de-açúcar genetica-
mente modificada. A CTNBio esclarece que este Extrato Prévio não exi-
me 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 ou solicitações de maio-
res informações sobre o processo acima listado deverão ser encaminha-
das via Sistema de Informação ao Cidadão - SIC, através da página ele-
trônica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI.

EDIVALDO DOMINGUES VELINI
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Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 42.000 TARUGOS DE
ESPUMA PARA O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN
CNEN/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES DA COMISSÃO

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, ATRAVÉS DE SEU E A
EMPRESA MMCONEX Produtos para Saúde Ltda, NA FORMA
ABAIXO:

CONTRATO Nº 137.2016

LIVRO Nº 001/2017

PROCESSO CNEN/IPEN Nº 01342001012/2016-19

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,
Inovações e Comunicações consoante 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 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 à 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 nº 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 empresa MMCONEX Produtos para
Saúde Ltda., com sede à Rua Osasco, 268 U.E. 4 Parque Empresarial
Anhanguera Cajamar SP CEP.: 07753-040, inscrita no CNPJ sob nº
10.350.750/0003 09, neste ato representada pela Sra. Giovanna Gallo,
Procuradora, portadora do R.G. nº 25.397.415-X SSP/SP e do CPF nº
343.599.698 64, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm
entre si certo e ajustado o presente Contrato, mediante as cláusulas e
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Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

condições seguintes, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e

suas alterações posteriores, conforme segue:

CLÁUSULA | - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, pela
CONTRATADA ao IPEN CNEN/SP, de 42.000 tarugos de espuma, conforme

especificações técnicas constantes abaixo:

42.000 unidades - TARUGO DE ESPUMA ISENTO DE IMPUREZAS,

APIROGNICA, PRE-LAVADA COM AGUA PURIFICADA (CARGA

MICROBIANA: MAXIMA 100 CFU/ML E CONDUTIVIDADE MAXIMA 1.1

MICROSIEMENS/CM 25 C, TOCTOC max 500 ppb e ph 5 a 7 ) PARA

USO FARMACEUTICO,

CARACTERISTICAS:

MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO

COR: BRANCA,

DIMENSOES: 2,5CM DE DIAMETRO X 3,5CM DE COMPRIMENTO,

DENSIDADE: DE 30/SHORE.

APRESENTACAO: PACOTES COM 500 UNIDADES EMBALADAS E

SELADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES COM
ESPESSURA DE 0,20MM, CONTIDOS EM RECIPIENTE OPACO QUE

IMPEDE A PASSAGEM DA LUZ.

CLÁUSULA II - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os materiais objeto do presente contrato deverão ser entregues
no Gerencia de Material e Patrimônio do IPEN CNENISP no 10° (décimo) dia
útil de cada mês, descrito no cronograma abaixo, de segunda a sexta-feira, no
horário compreendido entre as 8:00 e às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas,

observadas as quantidades descritas na subclausula primeira desta clausula;
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Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA CRONOGRAMA DE ENTREGA

 

DESCRIÇÃO Jan/17 Mar/17. Mai/17 Jul/17 Set/17 Nov/17 TOTAL
 

 

TARUGO DE

ESPUMA
ISENTO DE

IMPUREZAS,

APIROGNIC

A, PRE-

LAVADA

COM ÁGUA

PURIFICADA

(CARGA
MICROBIAN

A: MAXIMA

100 CFU/ML

E

CONDUTIVI

DADE

MAXIMA 1.1

MICROSIEM

ENS/CM 25

C, TOCTOC

max 500 ppb

e ph 5 a 7 )

PARA USO

FARMACEU
TICO,

CARACTERI
STICAS:

MATERIAL:

ESPUMA DE

POLIURETA

NO

COR:

BRANCA,  

7.000

 

7.000

 

7.000

 

7.000

 

7.000

 

7.000

 

42.000

  



 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

 

DIMENSOES

. 2,5CM DE

DIAMETRO

X 3,5CM DE

COMPR|ME

NTO,

DENSIDADE:

DE

30/SHORE.

APRESENTA

CAO:

PACOTES

COM 500

UNIDADES
EMBALADAS

E SELADAS

EM SACOS

PLASTICOS

TRANSPARE

NTES COM

ESPESSURA

DE 0,20MM,

CONTIDOS

EM

RECIPIENTE

OPACO QUE

IMPEDE A

PASSAGEM

DA LUZ.          
 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para o fornecimento objeto deste Contrato, as

embalagens deverão vir acompanhadas de:

a) Etiquetas de Identificação;
b) Número de lote;
c) Quantidade;
d) Data de validade
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Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

SUBCLÁUSULA TERCEIRA . Os materiais a serem fornecidos terão que ser
fabricados e possuir as seguintes características especiais:

. Aspectos Dimensionais Compatíveis

. Esterilidade/Pirogenicidade '

o Alta Absorção Liquida

. Baixo Despreendimento de Partículas

. Material com alto poder de Cicatrização

SUBCLÁUSULA QUARTA - Todos os procedimentos para confecção dos
tarugos deverão ser feitos em Ambiente Classificado, seguindo padrões ABNT
NBR ISO 14644 1 (2005) SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
ASSOCIADOS PARTE 1: CLASSIFICAÇÃO DA LIMPEZA DO AR ISO
CLASSE 7 e da NORMA RDC 17 ANVISA, PARA PROCEDIMENTOS COM
LIQUIDOS INJETAVEIS

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. Executar o fornecimento de acordo com o estabelecido neste contrato,
do Termo de Referência Anexo II do Edital, com técnicas que
garantam a qualidade do material e em rigorosa observância aos
procedimentos de segurança inerentes a esse tipo de fornecimento, e
tudo mais que for necessário ao seu perfeito fornecimento, ainda que
não expressamente mencionado.

b. 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;

c. Atender com presteza às solicitações da fiscalização deste contrato
relacionadas ao seu objeto;

d. 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
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regularidade fiscal, comprovação jurídica e qualificação econômica- ':,

financeira, expressas na habilitação parcial valida do SICAF; lm

e. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades
ocorridas durante a execução deste contrato

f. Preservar o nome da Instituição, para a qual foi contratado,
responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

g. Não se valer deste contrato para assumir obrigações perante terceiros,

dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito dele
decorrentes em quaisquer operações de desconto bancário;

h. Responsabilizar se pela qualidade dos materiais fornecidos e por sua
substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sem qualquer ônus
adicional para o lPEN-CNEN/SP, e enquanto não houver sido
definitivamente aceitos, caso não se encontrem dentro das

especificações técnicas estabelecidas neste contrato, divirjam do que foi
solicitado ou apresentem defeitos e/ou vícios redibitórios;

i. Oferecer garantia dos materiais pela periodo de 12 (doze) meses,
contados a partir da sua aceitação definitiva pela fiscalização deste

contrato;

]. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, li
conforme exigência do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, *

acrescentado pela Lei nº 9.854, de 27.10.99.

Il - DO IPEN-CNENISP:

a. Pagar com pontualidade o preço acordado;

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

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

d. Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades

dirigidas a Contratada;

e. Notificar a Contratada quaisquer irregularidades constatadas na

execução deste contrato, pedindo providências para a regularização das
mesmas;

f. Realizar, periodicamente, consulta ao cadastro de empresas inidôneas e ,,;
suspensas CEIS, através do Portal da Transparência lª'
(www.transparencia.qov.br), sendo impressa declaração demonstrativa '
da Contratada e ao Cadastro Nacional de condenações por ato de
improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justiça
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turn,

m (CNJ), disponível no endereço www.cnj.jus.br sendo impressa
ª " " declaração demonstrativa da Licitante;

9. Realizar diligencias para verificar a adequação do objeto aqui tratado 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. Caso não se confirme essa
adequação e garantidos o contraditório e ampla defesa, este contrato
será rescindido;

h. Cumprir o estabelecido no Art. 11 da Instrução Normativa RFB nº 1.234
de 11/01/2012, bem como suas alterações.

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO

O IPEN-CNEN/SP fiscalizará as entregas parciais
do objeto através de uma Comissão a ser designada pela autoridade

; competente do IPEN-CNENISP constituída de no mínimo 03 membros, a
Éliª; qual estará investida de plenos poderes para aceitar ou recusar os materiais
3, que se encontrarem em desacordo com o solicitado neste contrato e com as

normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA ' - A Contratada estará obrigada a substituir
qualquer material recusado pela fiscalização do IPEN-CNEN/SP, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, em virtude de problemas devidamente
comprovados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA- Nos termos do artigo 73, inciso II, da
Lei 8666.93, os materiais serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização
deste contrato, nos termos dos itens 3 e 5 do Termo de Referência Anexo II
do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após no prazo de + 05 (cinco )
dias úteis, totalizando 10 (dez) dias úteis será lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo dos materiais entreques, onde será observada a
adequação do objeto aos termos contratuais, em consonância com a alínea b
do referido inciso. Após esse prazo será processado o pagamento, conforme
caput da clausula VI deste contrato.

"M SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A ação ou omissão, total ou parcial, da
Ef fiscalização do lPEN-CNEN/SP, não fará cessar nem diminuir a

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

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

O valor global deste Contrato é de R$ 206.220,00 (duzentos e
seis mil e duzentos e vinte reais), observados os preços unitários constantes da

Ata de Realização da Tomada de Preços Julgamento das Propostas de fl.
156 (frente e verso).

CLÁUSULA VI DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos materiais aceitos definitivamente pela
Fiscalização do lPEN-CNEN/SP, será efetuado conforme Cronograma de
Entrega estabelecido na subclausula primeira da clausula II deste
instrumento contratual, até 0 20° (vigésimo) dia subsequente à apresentação
pela Contratada, junto ao Setor de Recebimento de Materiais da Gerência de

Material e Patrimônio, da Nota Fiscal devidamente preenchida e detalhada,
devendo indicar em seu corpo o nome do banco, o número da agência, a praça
e o número da conta, para que seja efetuado o crédito bancário referente ao
pagamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Havendo erro na apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a

respectiva Nota Fiscal/Fatura será restituída a CONTRATADA para as

correções necessárias e o pagamento ficará sobrestado até que a

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 o IPEN-CNEN/SP.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Os pagamentos serão efetuados através de
Ordem Bancária (OB), para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pela futura 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

Bancána.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Os pagamentos, mediante a emissão
de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a
futura Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, no que se refere às retençõesde tributos e contribuições que
trata as Instruções Normativas (INs ) da RFB nº 971 de 13/11/2009 e nº 1.234

de 11.01.2012; Leis 13.701 e 14.042 de 24/12/2003 e 30/08/2005
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respectivamente e Decreto 53.151 de 17/05/2012 da Prefeitura Municipal de
São Paulo - P.M.S.P.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os pagamentos somente serão processados se o
CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta
apresentada pela Contratada na fase Iicitatórla.

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 - Os pagamentos somente serão liberados após
confirmação de que a CONTRATADA continua regular com a Seguridade
Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda Pública.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA Não será permitido qualquer reajuste de preços.

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

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

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

ll- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-Ios 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:
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EM = I 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 = (TX/100}

365

CLÁUSULA vu - DO PRAZO DE VIGÉNCIA

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

a contar da data de sua assinatura.

SUBCLAUSULA ÚNICA - A garantia do objeto deste instrumento tem prazo

de vigência próprio e desvinculado de seu prazo, permitindo eventual aplicação

de penalidades, em caso de descumprimento de alguma de suas condições,

mesmo depois de expirada a vigência contratual aqui acordada, conforme

disposto na Orientação Normativa AGU nº 51 DOU Seção I, 2.5.2014.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso

as faça fora do convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do
lPEN-CNEN/SP, e conforme a gravidade do caso, à penalidade de advertência
escrita, sendo que em seguida será aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre a fatura do mês em que se verificar a ocorrência.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Além das sanções previstas nos itens anteriores,
ressalvados os casos de força maior devidamente comprovado e aceitos pela
CNEN, caso a Contratada atrase a entrega dos materiais, ficará sujeita às
seguintes multas:

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

b) 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 material não entregue.

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias, será considerado como recusa de
entrega dos materiais, 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 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 do fornecimento.

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.

ªfã SUBCLÁUSULA QUARTA Qualquer evento considerado pela
w CONTRATADA como previsto na Subcláusula Segunda deverá ser

imediatamente comunicado à CNEN/IPEN, por escrito, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, cabendo à CNEN/IPEN decidir sobre a procedência ou

não das razões apresentadas.

SUBCLÁUSULA QUINTA A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-ã 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.
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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 à CONTRATADA, as penalidades de suspensão do direito

de licitar, ou instruir o processo para que seja declarada inidônea para licitar ou

contratar nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666I93.

SUBCLÁUSULA DECIMA - No caso de rescisão do contrato porjusta causa, o

seu objeto poderá ser entregue, nas mesmas condições originalmente

pactuadas, a uma das licitantes remanescentes, pela ordem de classificação,

sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento e na legislação

aplicável.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CNEN/SP-IPEN poderá realizar

diligências para verificar a adequação dos materiais às exigências deste

contrato, em especial, em relação ao cumprimento do artigo 5° da IN n° 1 de

19.01.2010 publicada no DOU de 20.01.2012 do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão MPOG, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade

ambiental. Caso não se confirme essa adequação o contrato será rescindido.

CLÁUSULA IX - 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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independentemente de interpelação judicial, sem que a CONTRATADA caiba
qualquer indenização.

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 do lPEN-CNEN/SP, aos casos
enumerados nos incisos l a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93;

Il. 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 previsto no
Inciso ! da Subcláusula anterior, a CONTRATADA outorga a CNEN/IPEN, no
que couberem, os direitos decorrentes do artigo 80, da Lei n° 8.666/93, que
regulará os casos omissos.

CLÁUSULA X DA CAUÇÃOIFIANÇA

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

CLÁUSULA XI - DA LICITAÇÃO

O fornecimento ora contratado foi objeto de licitação, de acordo
com as normas estipuladas no capítulo II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei
8.883/94, sob a modalidade Tomada de Preços nº 013.2016, conforme
processo CNEN/lPEN nº 01342001012I2016-19.

CLÁUSULA XII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição, o Edital de Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS
(Edital nº 013.2016), o Anexo II do Edital (Termo de Referência), a Proposta
de Preços da CONTRATADA, juntada às fls. 154/155 do processo CNEN/IPEN
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nº 01342001012I2016-19, bem como todos os demais documentos constantes

do referido Processo, naquilo que não o contrariar.

CLÁUSULA xm - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta
da verba Material de Consumo , Elemento de Despesa 339030 e nos
exercicios seguintes à conta das dotações orçamentárias para atender às
despesas da mesma natureza, Nota de Empenho nº 2016NE802197 de
29.12.2016 - Programa de Trabalho da União nº 19.662.2059.2478.0001

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO

Este contrato é firmado ao amparo da 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 nº 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

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

venha a ser.
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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, 09 de Janeiro de 2017.

)
oc ' ,,

Dr. JOS ' CARLOS BRESSIANI
Diretor da Unidade A ministrativa de Órgão Conveniado
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IPEN-CNEN/SP

o.,iIO
N GALLO

Proc radora

MMCONEX Produtos para Saúde Ltda.

 

TESTEMUNHAS:

dubLKCé/b
WILSON A. PAREJO CALVO CARLOS ÉÉÃPÉÍIQ'õÉªÉUÉHOR

Coordenador de Área de Administração - Gerente de Infraestrutura e Apoio Centro

IPEN-CNEN/SP de Radiofarmácia IPEN CNEN/SP

RG nº 12622916 RG nº 9.090.495

CPF nº 062.993.808 37 CPF nº 043.207.678-61

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

conforme parecer de fls. 80/90 - do processo IPEN-CNENISP nº

01342001012/2016-19. IJ?
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