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sujeito às sanções previstas no art. 173, da Lei 9.472/1997, devendo  

ser observado o disposto no art. 82, inciso II, do RIA, que concede o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, contados da  

data de publicação deste edital. As razões de defesa poderão ser  

apresentadas em qualquer unidade da Anatel, identificadas com o  

CPF ou CNPJ da entidade e assinadas pelo interessado ou por  

procurador/representante legal, acompanhado do documento que  

comprove a sua condição.  
NOTIFICA, ainda, TGA NET TELECOMUNICAÇÕES  

LTDA.-ME, CNPJ n° 05.212.489/0001-89; BRUNO STEFANI  
MARTINS TOSCANO DANTAS E AZEVEDO, CPF n°  
031.200.934-83; DIDIE ALVES PEREIRA NETO, CPF n°  
027.256.103-70; e FRANCISCO JAIRO DA CUNHA, CPF n°  

970.624.483-20; nos termos do § único, do art. 110, do Regimento  
Interno da Anatel-RIA, aprovado pela Res. n° 612/2013, para  

apresentarem, nos autos, respectivamente, dos Procedimentos para  

Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADOs) n°  

53500.027454/2018-91, 53560.000718/2018-54 e  
53560.000613/2018-03, ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 10 (dez)  

dias, contados da data de publicação deste edital, observado o  

disposto no §3°, do art. 82, do RIA. As alegações poderão ser  
apresentadas em qualquer unidade da Anatel, identificadas com o  

CPF e assinadas pelo interessado ou por procurador/representante  

legal, acompanhado do documento que comprove a sua condição.  

Os processos prosseguirão independentemente do  
atendimento a estas intimações, sendo que vista/cópia poderá ser  
solicitada no site da Anatel: www.anatel.gov.br , por meio do Sistema  
Interativo FOCUS. A íntegra das Notificações pode ser acessada por  

meio 	do 	site 	da 	Agência  
(http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes- 
eletronicas).  

GILBERTO STUDART GURGEL NETO  

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

EXTRATO DE CONTRATO N° 118/2018 - UASG 413012  

N° Processo: 53578000114201819.  
PREGÃO SISPP N° 11/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL  
DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 09134888000120.  

Contratado : IMPERIAL RONDONIA FORNECIMENTO E - 
GESTAO DE RECURSOS HUM. Objeto: Contratação de serviço  
terceirizado de apoio adminstrativo de Secretário Executiva para  

atender a Gerência Regional daAnatel nos Est ados do do Amazonas,  

Acre, Rondônia e Roraima (GR11) em Manaus/AM. Fundamento  

Legal: Lei n° 10.520/2002 . Vigência: 01/11/2018 a 01/11/2019. Valor  

Total: R$132.581,21. Fonte: 178412310 - 2018NE800114. Data de  
Assinatura: 29/10/2018.  

(SICON - 31/10/2018) 413012-41231-2018NE800037  

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARÁ,  
MARANHÃO E AMAPÁ  

EDITAL DE INTIMAÇÃO  

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Pará,  
Maranhão e Amapá, Substituto, uma vez frustrada a intimação por via  

postal, e por se encontrar em local incerto e não sabido, INTIMA a  

interessada abaixo relacionada, nos termos do § único, do art. 110, do  

Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Res. n° 612/2013,  

para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 10 (dez) dias,  

contados da data de publicação deste edital, observado o disposto no  

§3°, do art. 82, do RIA. As alegações poderão ser apresentadas em  

qualquer unidade da Anatel, identificadas com o CPF ou CNPJ da  
entidade e assinadas pelo interessado ou por procurador/representante  

legal, acompanhado do documento que comprove a sua condição.  

O processo prosseguirá independentemente do atendimento a  

esta intimação. A íntegra da Intimação pode ser acessada por meio do  

site da Agência:  
www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes-eletronicas .  
(PROCESSO, ENTIDADE, CNPJ/CPF): 53572.000430/2018-41, TV  
OLIVEIRA BRAGA LTDA., 28.418.915/0001-30.  

CARNOT LUIZ BRAUN GUIMARÃES  

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA  
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A  

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 59/2018 - UASG 245209  

N° Processo: 01213008990201829. Objeto: Aquisição sob demanda  

de PCBs (ou PCIs) para projetos do Produto e lotes de engenharia de  
antenas em FR4.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/11/2018 das  

09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Estrada Joao de  

Oliveira Remiao, 777, Lomba do Pinheiro - Porto Alegre/RS ou  

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/245209-5-00059-2018 .  
Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2018 às 09h00 no site  

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/11/2018 às  

09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: .  

GABRIEL VON WACKERRITT GUEDES  
Pregoeiro  

(SIASGnet - 31/10/2018) 245209-24209-2018NE800014  

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR  

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
DA TECNOLOGIA NUCLEAR  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 11/2018 - UASG 113205  

Número do Contrato: 3/2015.  
N° Processo: 01344000358201507.  
PREGÃO SISPP N° 265/2015. Contratante: COMISSAO  

NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:  

66398652000134. Contratado : UNISERV - UNIAO SERVICOS DE  

-VIGILANCIA EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato  
03/2015/CDTN/DIGEA por mais 12 meses, o reequilíbrio econômico  

e financeiro do mesmo para inclusão do custo com Assistência  

Odontológica aos funcionários da Contratada, bem como a supressão  

do custo com pagamento por feriados trabalhados.Fundamento Legal:  

Artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93 e alterações, Cláusula XIX do  

Contrato e artigo 30-A da IN 02, de 30/04/2008 . Vigência:  

08/10/2018 a 07/10/2019. Valor Total: R$1.029.793,87. Fonte:  
250110100 - 2018NE800045. Data de Assinatura: 04/10/2018.  

(SICON - 31/10/2018) 113205-11501-2018NE800075  

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS  
E NUCLEARES  

EXTRATO DE CONTRATO N° 67/2018 - UASG 113202  

N° Processo: 01342001205201831.  
DISPENSA N° 895/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE  
ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 12827666000105.  
Contratado : QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL-
LTDA. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço  

de gestão informatizada e terceirização da operação do Plano de  

Saúde dos servidores (PLAMCNEN/SP) do IPEN-CNEN/SP. O valor  

deste contrato é de R$ 6.541,66 correspondente a 02 (dois) dias de  

serviçopor tratar-se de contratação remanescente, com base no inciso  

XI do art. 24 da Lei 8666/93. Fundamento Legal: Art.24-XI da Lei  

8666/93 . Vigência: 30/10/2018 a 31/10/2018. Valor Total:  

R$1.177.499,01. Fonte: 100000000 - 2018NE801343. Data de  

Assinatura: 30/10/2018.  

(SICON - 31/10/2018) 113202-11501-2018NE800548  

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA  

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2018 - UASG 113204  

N° Processo: 0134300310/2018. Objeto: Contratação de serviços  

comuns de engenharia, de manutenção corretiva na subestação  

principal de energia elétrica do Instituto de Radioproteção e  

Dosimetria - IRD.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/11/2018 das  
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Salvador  
Allende, S/ n, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ ou  

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/113204-5-00017-2018 .  
Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2018 às 08h00 no site  

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/11/2018 às  

10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .  

ALEXSSANDER DE ANTONIO NUNES  
Pregoeiro  

(SIASGnet - 31/10/2018) 113204-11501-2018NE800065  

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL  
DE BIOSSEGURANÇA  

EXTRATO PRÉVIO N° 6.205/2018  

A Presidência 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 n°: 01250.054356/2018-11  

Requerente: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA  
Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto  

Ementa:  
A presidência da Comissão Interna de Biossegurança da Instituição 
solicitou parecer técnico da CTNBio para a execução do projeto  
classificado pela requerente como pertencente ao Nível de  

Biossegurança 1 intitulado: ""Estudo clínico de fase I e II,  
multicêntrico e aberto para avaliar a segurança, tolerância e  

farmacodinâmica de RGX-121 em participantes pediátricos com  

MPS II (Síndrome de Hunter)", a ser executado em área já  

credenciada pela CTNBio com o nível adequado. O projeto foi  

enviado contendo as informações concernentes à biossegurança.  

Informamos que o processo contém informações confidenciais,  

aprovadas pela Presidência da CTNBio: "Manter o sigilo das  

informações contidas na documentação da Seção Confidencial  

(sinalizada) do Dossiê, de maneira a proteger a propriedade  
intelectual do Patrocinador deste projeto, evitando qualquer tipo de  

prejuízo das partes envolvidas."  
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), ressalvadas as  

informações confidenciais.  

MARIA SUELI SOARES FELIPE  

EXTRATO PRÉVIO N° 6.242/2018  

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 n°. 01250.061025/2018-38  
Requerente: DuPont do Brasil S. A. - Divisão Pioneer  

Sementes  
CQB: 013/97  
Endereço: Núcleo Rural Santos Dumont, Lote 50, Planaltina,  

Brasília/DF  
Assunto: Liberação planejada e importação - RN8  

Ementa: A requerente solicita à CTNBio autorização para  

conduzir liberação planejada no meio ambiente e para a importação  
de sementes de milho geneticamente modificado MON-00603-6 x  

ACS-ZM003-2 x DAS-40278-9 tolerante aos herbicidas glifosato,  

glufosinato de amônio, 2,4-D e ao haloxifope-R. Objetivos: avaliar a  

campo, em condições brasileiras, milho geneticamente modificado  

contendo o evento combinado MON-00603-6 x ACS-ZM003-2 x  
DAS-40278-9, os eventos individuais MON-00603-6, ACS-ZM003-2  
e DAS-40278-9 e o controle milho (isohíbrido). Os ensaios serão  

conduzidos nas Unidades Operativas da Dow AgroSciences Industrial  

Ltda. (Indianópolis/MG e Mogi Mirim/SP) e nas Unidades Operativas  
da SGS do Brasil Ltda (Luis Eduardo Magalhães/BA, Paranavaí/PR,  

Primavera do Leste/MT, Restinga Seca/RS e Rio Verde/GO). 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 este processo deverão ser encaminhadas via  

Sistema de Informação ao Cidadão - SIC (www.mctic.gov.br ).  

MARIA SUELI SOARES FELIPE  

EXTRATO PRÉVIO N° 6.244/2018  

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 n°: 01250.063327/2018-41  
Requerente: Instituto de Ciências Biomédicas da  

Universidade de São Paulo  
CQB: 046/98  
Endereço: Av. Lineu Prestes, 2415, Cidade Universitária.  

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 Presidente do Comissão Interna de  

Biossegurança do Instituto de Ciências Biomédicas da  

Universidade São Paulo - ICB-USP, Dr. Enrique Mario Boccardo  

Pierulivo, solicita à CTNBio parecer técnico para extensão de de  
Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) para as áreas  

denominadas Laboratório de Neurofisíologia para execução de  

atividades de pesquisa em regime de contenção e ensino com  

organismos genticamente modificados da classe de risco 1. A  

Instituição solicita que as áreas sejam credenciadas para o nível de  
biossegurança 1 junto a CTNBio. Os organismos a serem  

manuseados pela instituição nestas instalações são linhagens  
geneticamente modificadas de camundongos (Mus musculus) da  

classe de risco 1. O Laboratório estará sob a responsabilidade do  

Prof. Dr. Roberto De Pasquale. 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 o público terá trinta dias para se  

manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua  

publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser  
encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.  

MARIA SUELI SOARES FELIPE  

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, 	 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a  
pelo código 05302018110100012 

	

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  

gcc02
Realce



Serviço Público Federal 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GESTÃO INFORMATIZADA DE PLANO DE SAÚDE, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO 
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, ATRAVÉS DE 
SEU INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E 
NUCLEARES (IPEN-CNEN/SP) E A QUALIREDE 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., NA FORMA 
ABAIXO: 

CONTRATO N° 067/2018 
LIVRO 	N° 001/2018 
PROC. IPEN -CNEN/SP N°01342001205/2018-31 

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), 
Autarquia Federal criada pela Lei n°4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei n°6.189, de 16.12.74, 
com a redação dada pela Lei n° 7.781, de 27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações consoante Anexo ao Decreto n° 6.129, de 20.06.07, 
Inciso VII, "b", com sede à Rua General Severiano, n° 90, no Município e Estado do Rio de 
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 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 n° 
00402552/0005-50 e Inscrição Estadual n° 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 n° 12.622.916, Órgão Expedidor 
SSP/SP, CPF n° 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 n° 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 n° 88, de 17.12.2012, publicada no D.O.U. n° 243, 
página 6, Seção 1, em 18.12.2012, e pela Portaria CNEN n° 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 QUALIREDE 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede à Rua Emílio Blum, 131, sala 407, Bloco Torre Ed. 
Brasília, CEP: 88020-010, Centro, Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob n° 12.827.666/0001-05, 
neste ato representada pela Sra. Paula Bianca Minikovski Coelho, sócia administradora, 
portadora do R.G. n° 3918743-SSP/SC e do CPF/MF n° 031.711.539-12, tendo em vista o que 
consta no Processo IPEN-CNEN/SP 0134200120512018-31 e em observância às disposições da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias bigentes e do Decreto 
n° 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 25 de 
maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de 
Licitação IPEN-CNEN/SP n° 895.2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
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Serviço Público Federal 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 

CLÁUSULA 1— DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, por parte da 
CONTRATADA ao IPEN-CNEN/SP, de gestão informatizada de Plano de Saúde, para 
terceirização da operação do Plano de Saúde dos servidores (PLAMCNEN/SP) e seus 
dependentes, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste 
Contrato e no Projeto Básico - Anexo II do edital, o qual passa a fazer parte integrante 
deste contrato. 

CLÁUSULA II— DA FORMA DE EXECUÇÃO 

A prestação de serviço aqui contratada deverá seguir integralmente os 
procedimentos de fornecimento descritos no "Projeto Básico" — Anexo II do Edital,  o 
qual passa a fazer parte integrante deste contrato. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Esse Contrato obedecerá às disposições da Lei 8.666/93, 
inclusive no que concerne ao seu artigo 55 — inciso XII. ..."Art. 55 São cláusulas 
necessárias em todo contrato as que estabelecem: ... XII a legislação aplicável à 
execução do contrato e especialmente aos casos omissos, bem como, as demais leis 
mencionadas no preambulo do Edital. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços, objeto deste contrato, devem contemplar as 
ações necessárias, por parte da CONTRATADA, para migração dos dados dos 
beneficiários e da rede credenciada e a implantação do sistema, sem comprometer as 
funções e os fluxos dos atendimentos aos beneficiários do PLAM CNEN/SP, da seguinte 
forma: 

a) Desenvolver Projeto de implantação da operacionalização do Plano em 03 (três) dias, 
contados a partir da assinatura deste contrato, em conjunto e em consonância com a 
equipe atual de gestão do PLAM CNEN/SP; 

b) Implantar todo o sistema, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de assinatura deste contrato; 

c) Parametrizar os códigos e senhas respeitando as normas de cobertura dos 
procedimentos conforme previstos nos Regulamento de Gestão Nacional e Regional /SP 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias_corridos, a contar da data de assinatura deste 
contrato; 

d) Implantar o Call Center, inclusive informando aos beneficiários e à rede credenciada 
das alterações de contato telefônico para o atendimento, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato; 
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Serviço Público Federal 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 

e) Implantar a rede credenciada, inclusive com informação aos prestadores de serviços 
da alteração dos telefones do atendimento do Call Center, da rede, da regulação e 
auditoria e sobre o fluxo para envio de contas e recursos de glosas, em até 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato; 

f) Realizar substituição e entrega das novas cadeirinhas dos beneficiários, no prazo 
máximo de 90 ( noventa) dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato; 

g) Migrar, de forma gradual, os dados cadastrais e financeiros dos beneficiários e da rede 
credenciada no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de 
assinatura deste contrato; 

h) Manter durante todo o período de implantação as funções e os fluxos dos 
atendimentos aos beneficiários, de modo que nenhum beneficiário deixe de receber 
atendimento, principalmente, o de emergência e ou urgência. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços, objeto deste contrato, deverão contemplar as 
ações necessárias à Gestão do PLAM CNEN/SP, contendo, no mínimo, as seguintes 
funcionalidades: 

I - Estruturação, implementação e operacionalização das atividades do sistema de saúde 
do PLAM CNEN/SP, destinado aos servidores ativos, inativos e pensionistas da 
administração direta e indireta, autárquica ou fundacional, de quaisquer poderes da 
Administração Pública, disponibilizando modalidades definidas em conjunto com os 
gestores do PLAM CNEN/SP, compreendendo: 

a) Suporte na gestão (contratualização, negociação e relacionamento) da rede do PLAM 
CNEN/SP; 

b) Serviço de cadastro, manutenção e emissão periódica dos cartões de identificação dos 
titulares e seus respectivos dependentes; 

c) Manutenção do guia médico, tendo disponível on une no site do PLAM CNEN/SP e de 
forma impressa a todos os titulares do plano; 

d) Serviço telefônico para assistir aos beneficiários e aos prestadores, ativo e receptivo; 

e) Serviço de operacionalização de contas médicas e de preparação do pagamento à 
rede credenciada; 

f) Serviço de regulação das autorizações e serviços de auditorias médicas e de 
enfermagem; 

g) Elaboração de estudo atuarial, de custo e estatística para o PLAM CNEN/SP; 

h) Comunicação em Saúde para população geral; 
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i) Licenciamento de Soluções web de software de gestão para controle, 
processamento e suporte à gestão do sistema de saúde assistencial do PLAM CNEN/SP; 

j) Para plena prestação dos serviços, os mesmos deverão ser executados dentro das 
especificações deste contrato e do Projeto Básico — Anexo II do Edital; 

k) Divulgar o PLAM CNEN/SP com a utilização de sua logomarca, inclusive no cartão de 
identificação e guia médico a ser fornecido aos segurados; 

I) Disponibilizar página Web do PLAM CNEN/SP para os segurados e os prestadores de 
serviço; 

m) Garantir que todos os dados e documentos gerados pela execução deste contrato 
sejam sigilosos e de propriedade exclusiva do PLAM CNEN/SP sendo expressamente 
proibida a sua comercialização, ficando sob a guarda do IPEN-CNEN/SP durante toda a 
sua vigência, com livre acesso pela CONTRATADA; 

n) Toda a comunicação entre o PLAM CNEN/SP e a CONTRATADA deverá ser centrada 
em apenas um único canal de contato que será indicado pela CONTRATADA e que será 
responsável pelo posicionamento e encaminhamento de todas as informações 
relacionadas ao cumprimento deste contrato; 

o) Prestar apoio ao gerenciamento do Plano, com fornecimento de uma plataforma 
tecnológica de gestão (software+hardware+capacitação), utilizando mão-de-obra 
especializada para a realização de todas as atividades descritas no presente contrato e 
no Projeto Básico—Anexo II do edital; 

p) Garantir a segurança dos sistemas informatizados desenvolvidos e implantados em 
função deste contrato, efetuando backup dos programas e banco de dados e 
armazenando em duas edificações distintas; 

q) Responsabilizar-se pelas manutenções, desenvolvimentos e aprimoramentos, 
segurança e hosting dos sistemas, de tal forma que fiquem adequados e adaptados ao 
escopo dos serviços, objeto deste contrato; 

r) Disponibilizar, através da Internet, interface Web de acesso ao sistema de captura e 
autorização, para que os prestadores de serviços médico-hospitalares, que tenham 
acesso à Internet, possam acessar estes sistemas; 

s) Garantir à SEA acesso online, através da redundância de links de Internet da 
CONTRATADA, aos sistemas informatizados para consulta, acompanhamento e auditoria 
em tempo real da prestação dos serviços objeto deste contrato; 

t) Responsabilizar-se pelo Hosting dos sistemas objeto desta infraestrutura fornecida em 
equipamentos e ambiente de Central de Processamento de Dados (Datacenter), dotado 
de toda infraestrutura de segurança física e lógica, padrões de redundância e acesso com 
ambiente com certificação digital; 
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u) Disponibilizar, para os diversos sistemas e aplicativos, dois ambientes distintos, sendo 
um de produção e outro de homologação/testes; 

v) Executar cópias de segurança (ou backup) dos dados e sistemas, com periodicidade 
diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual e eventual, conforme acordo 
especial entre as partes; 

w) Manter facilidades de controle de acesso aos sistemas que permitam identificar 
acessos e alterações cadastrais ou em regras do plano; 

x) Possuir segurança física, com controle de acesso, redundância de energia com ao 
menos 2 (dois) no-breaks (um no-break para cada fonte de alimentação dos 
equipamentos) e geradores com SLA de no mínimo 97,0%; 

y) Possuir climatização redundante no Data Center; 

z) Prover climatização do Datacenter através de gerador de energia elétrica, evitando a 
interrupção da prestação dos serviços devido a superaquecimento causado por falta de 
energia elétrica; 

aa) Prover solução de firewall no ambiente computacional disponibilizado no Datacenter 
com a função de hosting dos sistemas objeto deste contrato, para controle do tráfego 
entre este ambiente e a Internet; 

bb) Conter a característica de restrições, onde tudo que não for expressamente permitido 
seja bloqueado, com autorização mediante senha de gestor nos casos excepcionais; 

cc) A solução de firewall deve gerar logs administrativos do próprio produto e também do 
tráfego por ele inspecionado, fornecendo ao corpo técnico da SEA quando por ele 
solicitado; 

dd) Prover para o ambiente computacional disponibilizado no Datacenter com a função de 
hosting dos sistemas, objeto deste contrato, uma solução de antivírus capaz de detectar e 
remover vírus, cavalos de Tróia, worms e ameaças correlatas; 

ee) As atualizações das vacinas ou versões dos programas de antivírus devem ocorrer 
automaticamente para todos os equipamentos que compõem o ambiente computacional 
disponibilizado para a prestação de serviços, objeto deste contrato; 

ff) Os equipamentos deverão ter suas vacinas atualizadas frequentemente; 

gg) Oferecer redundância de CPU, área de armazenamento (com RAID 1, 5 ou 10), 
memória e fontes de energia, em todos recursos tecnológicos de hardware de servidores 
necessários à solução; 

hh) Responsabilizar-se pelos recursos de contingência; 

ii) Utilizar Nobreak / Baterias com autonomia de, no mínimo, 03 (três) horas em 
queda de energia elétrica para todo o sistema de telefonia; 

caso de 
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jj) Utilizar Nobreak / Baterias com autonomia de, no mínimo, 15 (quinze) minutos em caso 
de queda de energia elétrica para todo o sistema de informática; 

kk) O gerador de energia elétrica com partida automática deverá permitir o funcionamento 
de todo o sistema de informática, no mínimo de 05 (cinco) horas, em caso de queda de 
energia elétrica. O chaveamento elétrico entre a rede elétrica, no-break e gerador deve 
ser transparente, garantindo a operação ininterrupta do sistema; 

II) Custear integralmente o deslocamento para as atividades de auditoria concorrente; 

mm) O PLAM-CNEN/SP deverá disponibilizar para a realização de determinados 
serviços, descritos neste contrato, acesso ao Sistema de Gestão e liberação de arquivos 
de dados para que a CONTRATADA possa se, assim desejar utilizar outras ferramentas 
para a complementação de determinados serviços constantes neste contrato. 

CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Além do estipulado nas demais Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA 
e o IPEN-CNEN/SP ficarão obrigadas a: 

I - CONTRATADA:  

a) Prestar o serviço, objeto deste contrato, dentro das especificações técnicas e 
condições previstas no Projeto Básico — Anexo II do Edital, comprometendo-se a 
refazer o serviço prestado fora das especificações exigidas sem qualquer ônus ou 
despesas para o IPEN-CNEN/SP; 

b) Prestar o serviço de acordo com o estabelecido neste contrato, com técnicas que 
garantam a qualidade do mesmo e em rigorosa observância aos procedimentos de 
segurança inerentes a esse tipo de prestação e tudo mais que for necessário à sua 
perfeita execução ainda que não expressamente mencionado; 

c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes 
de danos, seja por própria culpa ou quaisquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se, igualmente, a responder por quaisquer responsabilidades decorrentes 
de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, 
ligadas ao cumprimento deste contrato; 

d) Possuir um quadro de técnicos e especialistas com experiência na elaboração de 
programas e serviços similares ao objeto deste contrato; 

e) Capacitar e treinar os servidores e gestores usuários do sistema de gestão para 
utilização das diversas ferramentas do sistema; 
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f) Fornecer ao IPEN-CNEN/SP, sempre que solicitado, informações detalhadas sobre 
o andamento dos serviços contratados; 

g) Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos e as posturas, 
inclusive de segurança pública; 

h) Comunicar ao IPEN-CNEN/SP, em tempo hábil, qualquer fato que venha dificultar o 
bom andamento dos serviços; 

i) Responder única e exclusivamente por todos os encargos e contribuições 
decorrentes da execução dos serviços contratados, de natureza social, fiscal, 
trabalhista, previdenciária e demais, previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao IPEN-CNEN/SP; 

Designar formalmente junto à Gerência de Benefícios e Saúde - GBS do IPEN-
CNEN/SP um representante, com poderes para solucionar impasses administrativos 
e técnicos, de acordo com o especificado no Projeto Básico — Anexo II do Edital. 
Este profissional será o responsável pela entrega dos serviços e deverá comparecer 
ao IPEN-CNEN/SP todas as vezes que o Gerente de Benefícios e Saúde — GBS 
achar necessário; 

k) Atender com presteza o servidor designado para realizar inspeção técnica do 
recebimento do serviço; 

I) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos, materiais e morais, 
causados ao IPEN-CNEN/SP ou a terceiros, devidamente caracterizada a culpa 
(imperícia, negligência ou imprudência) ou dolo de seus profissionais, cujos valores 
serão descontados na fatura seguinte, sem prejuízo das demais sanções e 
procedimentos; 

m)Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo IPEN-CNEN/SP 
na execução dos serviços contratados; 

n) Providenciar instalações físicas adequadas, pessoal, equipamentos, softwares e 
outros recursos necessários à sua equipe, para que esta administre eficazmente o 
Plano Médico do IPEN-CNEN/SP, bem como toda a infraestrutura para o seu 
funcionamento do atendimento e relacionamento, sem ônus para o IPEN-CNEN/SP; 

o) Realizar, no final do contrato, a migração de todos os dados cadastrais dos 
beneficiários, dos prestadores de serviços, os dados financeiros da utilização dos 
serviços utilizados pelos beneficiários e dos serviços prestados pela Rede 
Credenciada; 

p) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, inclusive no que concerne a regularidade fiscal, comprovação jurídica e 
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qualificação econômico-financeira expressa nas alíneas "c — "d" — "e" - "g" e "h" 
do item 31 do Edital; 

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

r) Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as informações 
obtidas em decorrência dos trabalhos objeto do presente contrato; 

s) Cumprir todas as normas e condições do presente contrato; 

t) Repor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer objeto do IPEN-CNEN/SP, 
comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados; 

u) Prestar os serviços com diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente as normas 
pertinentes e o estabelecido neste contrato; 

v) 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; 

w) Dar ciência imediata ao Fiscal do Contrato das anormalidades ocorridas durante a 
execução dos serviços; 

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

y) Preservar o nome da Instituição para a qual foi contratada, responsabilizando-se 
pelo seu uso indevido; 

z) Não empregar menores de 18 (dezoito) anos; 

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

II - DA CNEN/IPEN:  

a) Pagar com pontualidade o preço acordado; 

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

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

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações descritas neste contrato e no Projeto Básico - Anexo II do Edital; 
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e) Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas à 
CONTRATADA; 

f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na 
execução deste contrato, pedindo providências para a regularização das mesmas; 

g) Emitir ordem de serviço referente ao objeto deste contrato; 

h)Disponibilizar arquivos e documentos referentes ao PLAM CNEN/SP e seus 
beneficiários para inserção no sistema atendendo a condicionante de manutenção 
de sigilo dos dados repassados; 

i) Disponibilizar e garantir acesso à CONTRATADA e seus representantes autorizados 
a todos os documentos e informações pertinentes e/ou facultar-lhe acesso aos 
dados necessários para a prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

j) Tomar as providências cabíveis para que sejam seguidas as recomendações da 
CONTRATADA, concernentes às condições de uso correto do Sistema de Gestão 
do PLAM CNEN/SP; 

k) Cumprir todas as normas e condições do presente contrato; 

I) Realizar consulta ao cadastro de empresas inidõneas e suspensas — CEIS, através 
do Portal da Transparência (www.transparencia.gov.br ), sendo impressa declaração 
demonstrativa da CONTRATADA e ao Cadastro Nacional de condenações por ato 
de improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
disponível no endereço www.cnj.jus.br  sendo impressa declaração demonstrativa da 
CONTRATADA; 

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

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO 

O IPEN-CNEN/SP reserva-se no direito de exercer fiscalização e aprovação 
final sobre os serviços prestados através de servidor credenciado, o qual estará investido 
de plenos poderes para aceitar, interromper ou recusar qualquer serviço que não esteja 
sendo executado de acordo com a boa técnica na prática de assistência à saúde e gestão 
de saúde ou em desacordo com as especificações dos serviços, instruções e demais 
documentos integrantes deste contrato e do Projeto Básico — Anexo II do Edital, anotando 
em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quaisquer exigências da fiscalização do IPEN-CNEN/SP, 
inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA sem qualquer ônus para o IPEN-CNEN/SP. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei n° 8.666/93, o 
Serviço será recebido provisoriamente pelo Fiscal deste contrato, nos termos dos itens 3 
e 4 do Projeto Básico - Anexo II do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, no prazo de 
+ 10 (dez) dias, totalizando 15 (quize) dias, será lavrado o Termo de Recebimento 
Definitivo  do Serviço, onde será observada sua qualidade, nos termos deste contrato e do 
Projeto Básico — Anexo II do Edital. Após esse prazo será processado o pagamento, 
conforme Cláusula VII deste contrato. 

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

CLÁUSULA V — DO VALOR DO CONTRATO 

O valor deste contrato é de R$ 6.541,66 (seis mil, quinhentos e quarente e 
um real e sessenta e seis centavos), correspondente a 02 (dois) dias de serviço, por 
tratar-se de contratação remanescente, com base no inciso XI do art. 24, da Lei 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA — O valor global da contratação original, pelo período de 12 
(doze) meses, é de R$ 1.177.499,01 (um milhão, cento e setenta e sete mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e um centavo), com valor mensal de R$ 98124,92 (noventa e três 
mil e duzentos reais). 

CLÁUSULA VI— DO REAJUSTAMENTO 

Após o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura do 
contrato, a CONTRATADA poderá solicitar o reajustamento do seu preço, com base no 
índice do IPCA-IBGE, acumulado nos últimos doze meses. 

CLÁUSULA VII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do serviço prestado e aceito definitivamente  pela 
Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, será efetuado mensalmente, até o 20 0  (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. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, a respectiva Nota Fiscal/Fatura será 
restituída à CONTRATADA para as correções necessárias e o pagamento ficará 
sobrestado até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para o IPEN-CNEN/SP. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, 
para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA, mediante 
Ordem Bancária Crédito (OBC), ou por meio de Ordem Bancária Fatura (OBF), com 
código de barras, cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB n° 1.234, de 
11.01.2012. Será considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a 
Ordem Bancária. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento, mediante a emissão de qualquer 
modalidade de Ordem Bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a 
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, no que se refere às 
retenções tributárias e contribuições que trata as Instruções Normativas (IN) - RFB n° 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 licitatória. 

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

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

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Não será permitido qualquer reajustamento de preços antes 
do término de 12 (doze) meses de prestação de serviços contínuos. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - O IPEN-CNEN/SP poderá reter o pagamento de qualquer 
parcela independentemente da aplicação das penalidades previstas na Cláusula IX deste 
contrato, ou da faculdade de sua rescisão, em caso de faltas que, a critério do IPEN-
CNEN/SP, prejudiquem a sua execução e até que as mesmas sejam sanadas. 
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SUBCLÁUSULA NONA - Conforme o disposto no art. 36 § 6°, da IN SLTI/MP n° 2, de 
30.04.2008, alterada pela IN SLTI/MP n° 3, de 16.10.2009, a retenção ou glosa no 
pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contrato: 

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

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

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - 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 pelo IPEN-CNEN/SP, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM =IxNx 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 VIII — DA VIGÊNCIA 

O prazo deste contrato será de 02 (dois) dias, com vigência a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo de Aditamento ao contrato 
original, pelo prazo máximo de até 36 (trinta e seis) meses, vigendo seus efeitos até o 
término da garantia prestada. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não 
renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser 
eliminados como condição para renovação. 
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CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

Na hipótese do não cumprimento do prazo para assinatura deste contrato, a 
CONTRATADA ficará sujeita, a critério do IPEN-CNEN/SP, às penalidades seguintes, 
sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis: 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, a ser cobrado diretamente da 
CONTRATADA,  ou judicialmente, após ser inscrita na Dívida Ativa da CNEN; 

b) Suspensão temporária do direito de participar, por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, em licitação do IPEN-CNEN/SP; 

c) Em função da natureza da infração, o IPEN-CNEN/SP poderá aplicar ainda à 
CONTRATADA, as penalidades de suspensão do direito de licitar, ou instruir o 
processo para que seja declarada inidõnea para licitar ou contratar nos termos do 
artigo 7° da Lei 10.520/02 e legislação complementar c/c inciso IV do artigo 87 da 
Lei 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É facultado à Administração, quando o licitante convocado 
não assinar o contrato no prazo fixado em Edital, convocar licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, em estrita consonância com o disposto 
no art. 27, § 3° do Decreto n° 5.450, de 31.05.2005. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, 
ou caso as faça fora do convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do 
IPEN-CNEN/SP e conforme a gravidade do caso, a advertência escrita, até o máximo de 
02 (duas), sendo que em seguida, na reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor anual deste contrato. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Além das sanções previstas anteriormente, ressalvados 
os casos de força maior devidamente comprovado e aceitos pelo IPEN-CNEN/SP, caso a 
CONTRATADA atrase a execução dos serviços, 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 da fatura do mês previsto para execução dos serviços; 

b) Multa diária de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos superiores a 10 
(dez) dias, afastada a aplicação do dispositivo na alínea anterior, incidente sobre o 
valor da fatura do mês previsto para execução dos serviços; 

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como recusa da execução dos 
serviços ensejando a rescisão deste Contrato, por justa causa e aplicado a multa de 
10% (dez por cento) do seu valor, a ser inscrita na Dívida Ativa da CNEN e 
cobrado judicialmente. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação das 
multas previstas nesta Cláusula os casos fortuitos ou de força maior que se enquadrem 
no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato que o IPEN-
CNEN/SP der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execução da obrigação. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Em nenhuma hipótese serão considerados casos fortuitos ou 
de força maior prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados ao IPEN-CNEN/SP 
ou a terceiros por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da 
CONTRATADA, ou omissão de seus prepostos. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como 
previsto na Subcláusula Quarta deverá ser comunicado ao IPEN-CNEN/SP, por escrito, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência do fato, cabendo ao mesmo decidir 
sobre a procedência ou não das razões apresentadas. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e 
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - 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 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

SUBCLÁUSULA NONA - O valor da multa aplicada, após o prazo recursal previsto no 
art. 87, § 2° da Lei 8.666/93 e não aceito pelo IPEN-CNEN/SP, previsto na Subcláusula 
Sétima, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela IPEN-CNEN/SP, 
ou se for o caso, será inscrita na Dívida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em função da natureza da infração, o IPEN-
CNEN/SP poderá aplicar ainda à CONTRATADA, as penalidades de suspensão do direito 
de licitar, ou instruir o processo para que seja declarada inidõnea para licitar ou contratar 
nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2012. 
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CLÁUSULA X — DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA, 
assegurará ao IPEN-CNEN/SP o direito de rescisão nos termos do artigo 77, bem como 
nos casos citados nos artigo 78, da Lei n° 8.666/93. 

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 IPEN-CNEN/SP, aos casos enumerados 
nos incisos I 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; 

III. judicialmente, nos termos da legislação. 

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

CLÁUSULA XI— DA CAUÇÃO/FIANÇA 

Nos termos do artigo 56 da Lei n° 8666/93, fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, sob 
uma das modalidades previstas no parágrafo 10  do citado dispositivo legal, no ato da 
assinatura do contrato. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A caução terá a validade de 3 (três) meses após o término 
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, 
nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666/93, somente sendo liberada ante a comprovação de 
que a CONTRATADA cumpriu com todas as suas obrigações contratuais não deixando 
nenhum ônus para o IPEN-CNEN/SP. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
assegurará o pagamento de: 

• Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

• Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução deste contrato; 

• Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados na Subcláusula Segunda. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor da CNEN-
IPEN. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07°/0 (sete centésimos por cento) do valor 
deste contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2°/0 (dois por cento). 

SUBCLÁUSULA SEXTA - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão deste contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O garantidor não é parte interessada para figurar em 
processo administrativo instaurado pelo IPEN-CNEN/SP com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste contrato; e 

b) após o término da vigência dete contrato, mais os 3 (três) meses descritos na 
Subcláusula Primeira. 

SUBCLÁUSULA NONA - O IPEN-CNEN/SP não executará a garantia nas seguintes 
hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou 
fatos da Administração; ou 

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da 
garantia, que não as previstas Na Subcláusula Nona. 
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CLÁUSULA XII - DA LICITAÇÃO 

A presente contratação foi objeto de Dispensa de Licitação n° 895/2018, 
com base no inciso XI, do art. 24 da Lei n° 8.666/93, nas condições estabelecidas neste 
Contrato, conforme Processo IPEN-CNEN/SP n° 01342001205/2018-31 aplicando-se 
subsidiariamente a Lei n°8.666, de 21.06.1993. 

CLÁUSULA XIV - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, 
o Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (Pregão n° 121/2016), o 
Anexo II do Edital (Projeto Básico), a Proposta de Preços da CONTRATADA, juntada às 
fls 284/285, a Ata do Pregão às fls. 431 a 432 do processo IPEN-CNEN/SP n° 
01342000481/2016-11, bem como todos os demais documentos constantes do Processo 
IIDEN-CNEN/SP n°01342001205/2018-31, naquilo que não o contrariar. 

CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba 
"Serviços de Terceiros", Elemento de Despesa 339039, e nos exercícios seguintes à 
conta das dotações orçamentárias para atender às despesas da mesma natureza, Nota 
de Empenho n° 2018NE801343, de 30/10/2018, Programa de Trabalho da União n° 
19.122.2106.2000.0001. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União 
n° 39, de 13/12/2011 - "A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, 
de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as 
despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas, até 31 de dezembro, 
permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar. 

CLÁUSULA XV - DA AUTORIZAÇÃO 

Este contrato é firmado ao amparo da Lei n° 4.118, de 27.08.62, alterada 
pela Lei n°6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei n°7.781, de 27.06.89. 

CLÁUSULA XVI - DA PUBLICIDADE 

A publicação deste Contrato em forma de extrato no Diário Oficial da União 
será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
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ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do artigo 61 da Lei n° 8.666, 
de 21/06/93, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.883, de 08/06/84. 

CLÁUSULA XVII - DO FORO 

Fica eleito 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, 30 de outubro de 2018. 

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO 
Diretor 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

IPEN-CNEN/SP 

PAULA IANCA MINI O SKI COELHO 
Sócia Administradora 

QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 
CNPJ N° 12.827.666/0001-05 

Testemunhas: 

EDSON FRANÇO LIMA 
Coordenador de Administração 
IPEN-CNEN/SP 
RG n° 6.845.499-5 
CPF/MF n° 817.573.368-34 

WILLY HOPPE DE SOUSA 
Diretor de Planejamento e Gestão 
IPEN-CNÉN/SP 
RG n° 109.992.98 
CPF n° 033.404.858-36 

Obs.- — Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme 
parecer de fls. 349 a 351 do processo. 
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