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DATA: 27/05/2019 HORA: 13:38:07 M42001D3 USUARIO: ZAMBO

UASG : 113202 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
DIVULGAÇÃO : 28/05/2019

MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E T

ECNOLOGIA
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Pesquisas Energética e Nucleares

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 )Nº Processo: 01342001255201908
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA —

NUCLEAR
CGC Contratado: 22726762000102
Contratado : PKF EMBALAGENS TECNICAS LTDA —

Objeto: Contratação de empresa para o fornecime
nto de 5.640 embalagens, para aomnodação de no
mínimo uma blindagem para O despacho de radiofá
rmacos no CR do IPEN—CNEN/SP.
Fundamento Legal: Art. 24—IV da Lei 8666/93.

CONTINUA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA MD3

__ SIASG,SIDEC,CONDIVMAT ( CONSULTA DIVULGACAO DE MATERIA )

DATA: 27/05/2019 HORA: 13:38:15 M42001D3 USUÁRIO: ZAMBO
UASG : 113202 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

DIVULGAÇÃO : 28/05/2019
Vigência: 10/05/2019 a 09/08/2019
Valor Total: R$ 421.782,00
Fonte de Recurso Nota de Empenho
250110100 2019NE800355
Data de Assinatura: 10/05/2019

FIM CONSULTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA MD3



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019052800009
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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 poderão
ser solicitadas por meio do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, pelo sítio eletrônico
https://esic.cgu.gov.br/.

TASSIANA FRONZA PINHO
Coordenadora

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 240108

Processo: 01340003621201975. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de óleo diesel para geradores, alocados na
CGCPT, na DIDGI e caldeira do BTSA/LABCP, pertencentes à Unidade de Cachoeira Paulista
- INPE, para o período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/05/2019 das
08h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h30. Endereço: Rodovia Presidente Dutra Km 40/sp, -
Cachoeira Paulista/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/240108-5-00037-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 07/06/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

WAGNER JOSE DE ALMEIDA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/05/2019) 240108-02019-2019NE009001

SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício, ao Termo de Fomento registrado no SICONV Nº
870946/2018. Concedente: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES. Convenente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA ,
CNPJ: 84.592.369/0001-20. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Vigência:
28/12/2018 a 03/02/2020. Data de Assinatura: 24/05/2019 Assina: JORGE MÁRIO
CAMPAGNOLO, -Secretário de Empreendedorismo e Inovação Substituto. Processo:
01250.022637/2018-13.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorrogação de Ofício, ao Termo de Fomento nº 01.0005.00/2018, SICONV Nº
870935/2018. Concedente: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES. Convenente: Fundação Universidade do Desenvolvimento do Oeste -
FUNDESTE, CNPJ: 82.804.642/0001-08. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Vigência:
19/12/2018 a 24/02/2020. Data de Assinatura: 27/05/2019 Assina: PAULO CESAR REZENDE
DE CARVALHO ALVIM -Secretário de Empreendedorismo e Inovação. Processo:
01250.025036/2018-54.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2019 - UASG 413007

Processo: 53532000065201921.
DISPENSA Nº 33/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES. CNPJ
Contratado: 15660263000102. Contratado : A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES -LTDA .
Objeto: Execução de serviços de desinstalação, reinstalação e fornecimento de peças de
reposição para equipamentos de ar condicionado da Unidade Operacional no Estado de
Alagoas - UO6.1. Fundamento Legal: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
27/05/2019 a 27/11/2019. Valor Total: R$10.543,50. Fonte: 178412310 - 2019NE800100
Fonte: 178412310 - 2019NE800101. Data de Assinatura: 27/05/2019.

(SICON - 27/05/2019) 413001-41231-2019NE800066
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 351/2019

O Gerente Regional no Estado do Rio Grande do Sul, uma vez frustrada a
intimação por via postal, e por se encontrar em local incerto e não sabido, INTIMA o(s)
interessado(s), nos termos do § único, do art. 110, do Regimento Interno da Anatel - RIA,
aprovado pela Resolução nº 612/2013, da aplicação da sanção no(s) processo(s) abaixo
relacionado(s). Observado o disposto no §6º, do art. 115, do RIA, RECURSO
ADMINISTRATIVO poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de
publicação deste edital, em qualquer unidade da Anatel, identificado com o CPF ou CNPJ
da entidade e assinado pelo interessado ou por procurador/representante legal,
acompanhado do documento que comprove a sua condição. A aferição da tempestividade
considerará a data do protocolo do Recurso na Agência e não a data de sua postagem nos
Correios. O processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta intimação. A
íntegra da Intimação pode ser acessada por meio do site da Agência:
www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes-eletronicas. (PROCESSO; ENTIDADE;
CNPJ/CPF): 53500.040469/2018-44; Associação Comunitária Amigos de Lagoa Vermelha -
ASCALV; 08.155.479/0001-47.

RAFAEL ANDRÉ BALDO DE LIMA
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 413009

Número do Contrato: 73/2017.
Processo: 53554000103201998.
PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE -TELECOMUNICACOES .
CNPJ Contratado: 09212826000199. Contratado : HG - COMERCIO E SERVICOS DE -
REFRIGERACAO, ELETRICA, INF. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
GR08nº073/2017-Anatel, pelo período de 20(vinte) meses, de 21/05/2019 a
21/01/2021. Fundamento Legal: Art.57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Parecer
referencial_nº47/2018/PFE-Anatel/PGF/AGU. Vigência: 21/05/2019 a 21/01/2021. Valor
Total: R$43.184,62. Fonte: 178412310 - 2019NE800075. Data de Assinatura:
14/05/2019.

(SICON - 27/05/2019) 413001-41231-2019NE800066

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO
E ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 341/2019

A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel, por meio do presente Edital,
NOTIFICA DO(S) LANÇAMENTO (S) do(s) crédito(s) da(s) receita(s) em nome do(s)
devedor(es) que se encontra(m) ao final relacionado(s), por se encontrar(em) em local
incerto e não sabido. Fica(m), portanto, ciente(s) que o não pagamento do débito implicará
a inscrição do débito em Dívida Ativa, assim como, transcorrido o prazo especificado a
seguir, a inclusão do devedor no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor
Público Federal - CADIN, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. O pagamento poderá ser
realizado junto ao Banco do Brasil S/A com a utilização do GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIÃO-GRU - boleto bancário, obtido na Anatel ou na internet, no endereço:
www.anatel.gov.br/boleto, que informará o valor atualizado e a data para pagamento. E
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que
será publicado pela Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local. (07.921.221/0001-41;
53508.004014/2018-95; ASAS MISSIONARIAS TAXI AEREO LTDA; 09.008.267/0001-08;
53508.004064/2018-72; JETSET BRASIL TAXI AEREO LIMITADA; 760.769.387-49;
53508.004032/2018-77; ELIANE SOUZA LEMONGI).

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA.
Gerente

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 113202

Processo: 01342001255201908.
DISPENSA Nº 80/2019. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ
Contratado: 22726762000102. Contratado : PKF EMBALAGENS TECNICAS LTDA -.Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de 5.640 embalagens, para aomnodação de
no mínimo uma blindagem para o despacho de radiofármacos no CR do IPEN-CNEN/SP.
Fundamento Legal: Art. 24-IV da Lei 8666/93. Vigência: 10/05/2019 a 09/08/2019. Valor
Total: R$421.782,00. Fonte: 250110100 - 2019NE800355. Data de Assinatura:
10/05/2019.

(SICON - 27/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 113202

Número do Contrato: 65/2018.
Processo: 01342000885201876.
PREGÃO SISPP Nº 198/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEA R .
CNPJ Contratado: 11161828000148. Contratado : SOMAVE - CONSTRUTORA EIRELI -.Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato por mais 150 (cento e cincoenta dias), acontar do
primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas
contratuais pactuadas. Fundamento Legal: Art. 57-§1º-I da Lei 8666/93.Vigência:
12/05/2019 a 09/10/2019. Data de Assinatura: 03/05/2019.

(SICON - 27/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 113202

Número do Contrato: 77/2018.
Processo: 01342001405201711.
PREGÃO SISPP Nº 274/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEA R .
CNPJ Contratado: 07034571000196. Contratado : REINTECH CONTROLE DE
CONTAMINACAO-LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência d contrato por mais 182 (Cento e
Oitenta e Dois dias, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se
inalteradas e ratificadas as demais cláusulas contratuais pactuadas. Fundamento Legal: Art.
57-§1º-I da Lei 8666/93 .Vigência: 24/05/2019 a 22/11/2019. Data de Assinatura:
14/05/2019.

(SICON - 27/05/2019) 113202-01501-2019NE801854

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2019

Em cumprimento ao disposto na alínea "b", inciso XII do artigo 30 do Decreto
nº 5.450/2005, emconformidade com o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993,
o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares torna público que as empresas
consideradas vencedoras no resultado final de julgamento da proposta apresentada ao
Pregão Eletrônico nº 11/2019 cujo objeto é "aquisição de impressora térmica de etiquetas,
conformeespecificações estabelecidas neste Edital e seuAnexo I", no valor total: Item 1 -
FRACASSADO; AIDC TECNOLOGIA LTDA (07.500.596/0001-38) Item 2 - R$ 22.975,64; 3S
INFORMÁTICA EIRELI (32.674.351/0001-74) Item 3 - R$ 7.949,99 e Item 4 - R$ 10.999,95;
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTA (11.972.582/0001-94) Item 5 - R$ 29.999,00;
conforme quantidade, condições e característicasestabelecidas no Termo de Referência e
autos doprocesso nº 01342000733201873.

FIDEL FURTADO SANCHEZ
Pregoeiro

(SIDEC - 27/05/2019) 113202-11501-2019NE801894

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

KAPP TRANSPORTES LTDA . CNPJ: 06.027.497/0001-18. Aditamento ao Contrato 323/2018,
com vistas a promover a alteração no subitem 10.5 da Cláusula Décima - Pagamento, das
Condições Gerais da Contratação, na seguinte proposição: "10.5 No caso de ser
apresentado veículo com capacidade de carga superior à prevista neste Contrato não
haverá alteração no valor da viagem, salvo se houver interesse da CONTRATANTE em
utilizar a capacidade excedente desse veículo. Neste último caso, o preço por viagem será
obtido pela aplicação da seguinte expressão: PV2 = PV1 x (CET / CVC). Onde: PV2 = preço
por viagem, considerando a carga efetivamente transportada; PV1 = preço por viagem,
considerando o veículo previsto neste Contrato; CET = carga efetivamente transportada,
em toneladas; CVC = capacidade em toneladas do veículo previsto neste Contrato". Valor
global: R$ 1.708.466,54. Assinatura: 14/5/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19000046/2019 - CS

Aquisição de Bota para Motociclista, por meio de Sistema de Registro de
Preços - SRP, conforme informações contidas no Edital e anexos. Edital e informações
no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, telefone: (61) 2141-8344 de 08:30
às 12:00 e das 14:00 às 18:00. Sessão Pública pela Internet no endereço eletrônico:
http://www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até às 09 horas do dia
05/06/2019 e início da Disputa de Preços às 10 horas.

FRITZ TEIXEIRA GUIMARÃES FRAGA
Pregoeiro

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
gcc01
Realce



COMISSÃ0 NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0 DEPESQUISAS ENERGETICASENUCLEARES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 5.640 EMBALAGENS,
PARA ACOMODAR NO MINIMO UMA BLINDAGEM, PARA
DESPACHO DOS RADIOFARMACOS: GAL—IPEN - CARD-
IPEN — CROMAT—IPEN - lOD-IPEN—123 - IOD-IPEN-131 -
CAPS-IPEN - HAT-IPEN—153 — HAT—IPEN—90 — DOT-IPEN-177 -
HIPUR-IPEN - DAT-IPEN - FOSFATO DE SÓDIO-32
PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN—
CNEN/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ATRAVÉS DE SEU
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
E A EMPRESA PKF EMBALAGENS TECNICAS LTDA. — EPP ,

FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 004.2019
LIVRO Nº 001/2019
PROCESSO CNEN/IPEN Nº 01342001255/2019-08

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR (CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62,
alterada pela Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de
27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação
consoante Anexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07, Inciso VII, “”,b com sede à Rua
General Severiano, nº 90, no Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ
sob o nº 00402552/0001-26, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS
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, Wilson Aparecido Parejo Calvo,
casado, Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº 12622916, Órgão
Expedidor SSP/SP, CPF nº 062.993.808-37 residente e domiciliado à Rua
Desembargador Júlio Cesar de Faria, nº 80, Jardim Bonfiglioli, São Paulo — SP, no
uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Portaria MCTI nº
928, de 02.03.2017 (DOU nº 50, de 14.03.17 — seção 2) e Portaria CNEN nº 88, de
17.12.2012 (DOU nº 243, pg. 6, Seção 1, de 18.12.12) e pela Portaria CNEN nº 34,
de 30.06.2014 (DOU nº 124, pg.'16, Seção 1, de 02.07.2014), ambas do Senhor
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante designado IPEN-
CNEN/SP e a empresa PKF Embalagens Técnicas Ltda. EPP, com sede à
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COMISSÃONACIONALDEENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGE TICAS E NUCLEARES

Berhnardt, nº 565, jardim Santa Monica, Campinas — SP, inscrita no CNPJ sob nº
22.726.762/0001-02, neste ato representada pelo Sr. Mateus Baratelli Marques,
sócio proprietário, portadora do RG. nº 37.673.096-1 - SSP-SP e do CPF nº
387.693.318-80, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si
certo e ajustado O presente Termo, mediante as cláusulas e condições seguintes,
observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações
posteriores, conforme segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, pela
CONTRATADA ao IPEN-CNEN/SP, de 5.640 EMBALAGENS, PARA ACOMODAR
NO MÍNIMO UMA BLINDAGEM, PARA DESPACHO DOS RADIOFÁRMACOS:
GAL-IPEN - CARD-IPEN - CROMAT—IPEN - IOD-IPEN-123 — IOD—IPEN-131 - CAPS—
IPEN — HAT—IPEN—153 — HAT-IPEN-90 - DOT-IPEN-177 - HIPUR—IPEN - DAT—IPEN
- FOSFATO DE SÓDIO-32 PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO
IPEN-CNEN/SP, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes
abaixo:

MATERIAL
UNID TD

(EspecificaçãoTécnica) QITEM

EMBALAGEM PARA DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS,

COM CORPO CILÍNDRICO, TAMPA LACRE INVIOLÁVEL,

ALÇA E SUPORTE INTERNO, CONFORME As SEGUINTES

ESPECIFICAÇõES:

1 - CORPO:

1.1 - MATERIAL: POLIPROPILENO; UN 5.540
1.2 - DIMENsõEs:

1.2.1 - ALTURA MÁXIMA SEM TAMPA: 385 MM

(TOLERÃNCIA+ 50 MM)

1.2.2 - ALTURA MÍNIMA SEM TAMPA: 275 MM

(TOLERÃNCIA - 50 MM)

.);z,;r
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INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

1.2.3 - DIÃMETRO EXTERNO INFERIOR MÁXIMO: 270

MM (TOLERÃNCIA+ 50 MM)

1.2.4 - DIÃMETRO EXTERNO INFERIOR MÍNIMO: 230

MM (TOLERÃNCIA - 50 MM)

1.2.5 - ESPESSURA MÍNIMA: 1,2 MM (TOLERÃNCIA- 0,1

MM)

1.2.6 - NA SUPERFÍCIE EXTERNA DEVERÁ SER IMPRESSA

NA COR AZUL: "DIZERES INSTITUCIONAIS E REQUISITOS

DE TRANSPORTE", CONFORME PADRÃO JÁ

ESTABELECIDO PELO CENTRO DE RADIOFARMACIA

SENDO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE A SUA

REALIZAÇÃO SOB A ORIENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO

GRUPO TÉCNICO DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA

(SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA CNEN-NE-5.01).

z - ALÇA: METÁLICA OU PLASTICA, CONTENDO

MANÍPULO ERGONôMICO, SISTEMA PIVOTADO, COM

CAPACIDADE DE TRANSPORTE DINÃMICO A UMA

CARGA DE 10 KG.

3 - TAMPA: DEVE SER COMPATÍVEL COM A

EMBALAGEM, COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA LIVRE

IMPERFEIÇõEs QUE POSSAM INTERFERIR NA SUA

APLICAÇÃO. ESPAÇO MÍNIMO DE 100X75MM PARA

FIXAÇÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO.

FECHAMENTO AUTO-TRAVANTE COM LACRE DE

INVIOLABILIDADE.



Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUT0 DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

4 - SUPORTE INTERNO: FABRICADO EM MATERIAL

POLIMÉRICO ATÓXICO E ISENTO DE QUALQUER TIPO DE

CONTAMINANTE NA COR BRANCA. DEVERÁ POSSUIR

CAVIDADE OU ALOJAMENTO QUE PERMITA O

POSICIONAMENTO DE NO MÍNIMO 01 (UMA)

EMBALAGEM DENOMINADA "EPR" (DESENHO TÉCNICO

Nº 1550/00 00—I—02) COM SUA RESPECTIVABLINDAGEM

DE CHUMBO, DE FORMA QUE PROTEJA O "EPR"

CONTRA CHOQUES MECANICOS E QUE GARANTA SUAA

NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DEVE CONTER AS

SEGUINTES PARTES:

A) PROTEÇÃO LATERAL;

B) BASE;

C) PROTEÇÃO SUPERIOR.

5 - CERTIFICAÇÃO:

5.1 - A EMBALAGEM PARA DESPACHO DE

RADIOFÁRMACOS DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE

QUALIFICAÇÃO EMITIDO PELO ÓRGÃO CREDENCIADOR:

CENTRO DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

NUCLEAR — BH - MG.

CLÁUSULA II - DA FORMA DE EXECUÇÃO

As entregas das embalagens objeto deste contrato deverão ser
efetuadas no Setor de Recebimento do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio do

%%
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IPEN-CNEN/SP, conforme estabelecido no Cronograma de entrega descrito nesta
clausula Il, segundas ou terças (quinzenais) no horário das 9:00 às 16:00 horas.

a) Cronograma de entrega

DESCRIÇÃO ENTREGA - QUINZENAL

- Tipo de entregas:Quinzenais a contar no dia seguinte da
EMBALAGEM PARA assinatura do contrato.

DESPACHO DE
Q t't t' t (At' 9ª t )_ 600 'd dRADIOFÁRMACO - uan | a IVO por en rega e -en rega . um a es

- Quantitativopara 10ª Entrega: 240 unidades

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA - Para o fornecimento do objeto deste Contrato, deverá
ser obedecida as seguintes condições:

a) Embalagem: o material deverá ser entregue acondicionado em embalagem
apropriada conforme a natureza do produto, para garantir a integridade física do
conteúdo durante o transporte, em conformidade com a legislação vigente e, deve
conter todas as informações necessárias que permitam a rastreabilidade total da

embalagem.

b) Certificado de Qualificação: a empresa deverá apresentar o certificado de
qualificação emitido pelo órgão responsável.

c) Acondicionamento: os produtos devem ser paletizados (paletes de 100 x 120

mm) com altura máxima de empilhamento de 2,5 metros. Devem ser embalados e
acondicionados de maneira que preserve o produto de partículas, fuligens, óleos,

graxas e quaisquer tipos de sujidades que possam contaminar os produtos a serem
embalados;
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d) Procedimento logístico de entrega: devem ser efetuadas nas segundas ouª

terças-feiras quinzenais em local designado no Item 09 — Locais de Entrega dos
Bens, utilizando veículos com carroceria tipo baú (fechado), limpos e adequados
conforme requisitos estabelecidos pelo grupo técnico do centro de radiofarmácia.
Durante as entregas, os veículos deverão ser vistoriados e aprovados pelo grupo
técnico do centro de radiofarmácia;

e) Identificação da embalagem de revestimento externa para entrega: a
embalagem plástica primaria de revestimento para entrega deve conter etiqueta de
identificação contendo as seguintes informações:

1)Iote;

2) descrição;
3) fabricante;
4) validade;
5)data de fabricação / montagem

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os materiais não aprovados pela fiscalização do
IPEN-CNEN/SP, deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, sem ônus para o IPEN-CNEN/SP.
SUBCLÁUSULATERÇA — As embalagens, objeto deste contrato, deverão ser
entregues acompanhadas da Nota Fiscal/Fatura Comercial.

CLÁUSULA lll - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES

Além do estipulado nas demais cláusulas deste contrato e na
legislação de regência, a CONTRATADA e o IPEN-CNEN/SPficarão obrigados a:
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| - DA CONTRATADA:

a. Efetuar a entrega das embalagens de acordo com o estabelecido neste contrato,
com técnicas, que garantam a qualidade dos resultados obtidos e em rigorosa
observância aos procedimentos de segurança inerentes a esse tipo de
fornecimento, obedecendo o Cronograma de Entrega descrito na Cláusula ll — Da
Forma de Execução, deste contrato e tudo mais que for necessário à sua perfeita
execução, ainda que não expressamente mencionado, mas comprovadamente
necessário;

b. Responsabilizar-se pela qualidade das embalagens fornecidas e por sua
substituição imediata, 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;

c. Manter absoluto controle sobre os materiais fornecidos, responsabilizando—se pela
sua qualidade, seja no preparo, na embalagem ou no transporte, bem como
perante as autoridades fiscalizadoras, incorrendo em responsabilidade civil e
criminal, por eventuais consequências do uso e fornecimento de produtos
inalterados ou impróprios para a finalidade a que se destinam;

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

e. Repor o material no prazo máximo de 48 horas, caso as quantidades recebidas
pelo IPEN-CNEN/SP estejam em desacordo com as quantidades previstas no
Cronograma de Entrega, independentemente da causa/motivo;

f. Atender às solicitações do lPEN-CNEN/SP, que se relacionarem com o objeto
deste contrato;

9. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação, inclusive no que concerne a regularidade fiscal,
comprovação jurídica e qualificação econômica-financeira;

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

i. Garantir, por si e por seus prepostos, o absoluto sigilo de todas as informações
obtidas em decorrência dos trabalhos objeto deste instrumento contratual;

7
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]. Preservar o nome da Instituição, para a qual foi contratada, responsabilizando-se
pelo seu uso indevido;

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

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

| - DO IPEN-CNENISP:

a. Pagar com pontualidade o preço acordado;

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

o. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à
plena execução do presente instrumento contratual;

d. Notificar a CONTRATADA com 48 horas de antecedência, no caso de
imprevistos como, quaisquer alterações de horários na rotina de trabalho do
lPEN-CNEN/SP, ou impossibilidade de receber o material na data agendada
e, ainda, de outras informações consideradas úteis ao bom desempenho do
fornecimento do objeto deste contrato e nos casos que envolvam alterações
na fabricação do material;

e. Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas à
Contratada, obedecido o devido processo legal;

f. Notificar à Contratada quaisquer irregularidades constatadas na execução do
contrato, pedindo providências para a regularização das mesmas;

9. Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas — CEIS,
através do Portal da Transparência (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 (CNJ), disponível no endereço
www.cn|'.'|us.br sendo impressa declaraçãodemonstrativa da CONTRATADA.

h. Realizar diligências para verificar a adequação das embalagens às exigências
deste Instrumento Contratual e do Termo de Referencia - Anexo II do edital, o

8 %lell
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qual passa a fazer parte integrante deste contrato, em especial, em relação
ao cumprimento do artigo 5º 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.

i. Cumprir o estabelecido no Art. 11 da IN-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 deste
contrato através de uma Comissão a ser designada pela autoridade competente
da Instituição, constituída de no mínimo 03 membros, a qual poderá para aceitar
ou recusar as embalagens que se encontrarem em desacordo com o solicitado neste
Contrato e com as normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA - A Contratada estará obrigada a repor, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, qualquer embalagem recusada pela fiscalização do IPEN-
CNEN/SP em virtude de problemas devidamente comprovados.

SUBCLÁUSULASEGUNDA — Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93,
as embalagens serão recebidas provisoriamente pelo Fiscal deste Contrato, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, no prazo de + 07 (sete) dias corridos,
totalizando 08 (oito) dias corridos, será lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo do objeto, onde será observada sua qualidade, nos termos exigidos em
contrato. Após esse prazo será processado o pagamento, conforme “caput” da
clausula VI deste Instrumento Contratual.

SUBCLÁUSULATERCEIRA - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização
do lPEN-CNEN/SP, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste
instrumento contratual, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou
irregularidades constatada.
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CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato e de R$ 421.782,00 (quatrocentos e
vinte e um mil, setecentos e oitenta e dois reais), com valor unitário de R$ 74,78
(setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme proposta de preços
da CONTRATADA constante no protocolo SEI 0104864.

CLÁUSULA VI — DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos materiais, objeto deste contrato, entregues e aceitos
definitivamente pela Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, será efetuado obedecendo o
disposto no Cronograma de Entrega descrito em sua Cláusula Il — Da Forma de
Execução, com pagamento até o 20º (vigessimo) dia, após cada entrega, mediante a
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.

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA — Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, e respectiva Nota
Fiscal/Fatura será restituída à CONTRATADA para as correções necessárias e o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CNEN.

SUBCLÁUSULASEGUNDA - Os pagamentos serão efetuados através de Ordem
Bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela
CONTRATADA, mediante Ordem Bancária Crédito (OBC), ou por meio de Ordem
Bancária Fatura (OBF), com código de barras, cumprindo-se o estabelecido no Art.
11 da lN—RFB nº 1.234, de 11/01/2012. Será considerada a data de pagamento o dia
em que constar como emitida a Ordem Bancária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer
modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, no que se refere
às retenções de tributos e contribuições que trata as Instruções Normativas (le ) da
RFB nº 971 de 13/11/2009 e nº 1.234 de 11.01.2012; Leis
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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 - Os pagamentos somente serão processados se o
CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada
pela Contratada na fase da contratação.

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

SUBCLÁUSULASEXTA - 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 SETIMA —- O IPEN-CNEN/SP poderá reter o pagamento de
qualquer parcela independentementeda aplicação das penalidades previstas neste
Contrato, ou da faculdade de rescisão do contrato, em caso de faltas que, a seu
critério, prejudiquem a execução deste contrato e até que as mesmas sejam
sanadas.

SUBCLÁUSULAOITAVA - 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 = | x N x VP, sendo:

EM = Encargosmoratórios;
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
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SUBCLÁUSULANONA — Conforme o disposto no art. 36 5 6º, da IN SLTl/MP nº 2,
de 30.04.2008, alterada pela IN SLTl/MP nº 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-Ios com qualidade inferior à demandada.

CLÁUSULA VII - DO PRAZO DE VIGENCIA

Este Contrato terá sua vigência pelo período de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua assinatura. Como se trata de aquisição emergencial a
CONTRATADA fornecerá pelo prazo total de 90 (noventa) dias, pois os cálculos do
preço final unitário levou em consideração esse critério, que permitiu desconto ao
lPEN—CNEN/SP. Essa demanda envolve maquinários e hora-homem, que conforme
quantidade influencia o preço.

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 da CNEN e
conforme a gravidade do caso, à penalidade de advertência escrita, sendo que em
seguida será aplicada multa de 10% (cinco por cento) sobre a fatura do mês em que
se verificar a ocorrência.

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 das embalagens, ficará sujeita às
seguintes multas:

a) Multa de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, para atrasos de até 10 (dez)
dias, incidente sobre o valor das embalagens não entregues;

b) Multa de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao dia, para atrasos superiores
a 10 (dez) dias, incidente sobre o valor das embalagens não entregues;

c) Atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como recusa de
fornecimento, ensejando a rescisão do contrato, por justa causa, Cº)“ a

(
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aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a ser inscrita
na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULASEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação da
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 o lPEN-CNEN/SP 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 ao
IPEN-CNENISP, por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da
contratada, ou omissão de seus prepostos.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA
como previsto na Subcláusula Segunda deverá ser imediatamente comunicado ao
lPEN-CNEN/SP, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo ao
IPEN-CNEN/SP decidir sobre a procedência ou não das razões apresentadas.

SUBCLÁUSULA QUINTA — A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784 de 1999.

SUBCLÁUSULA SEXTA — A autoridade competente, na aplicação das sanções,
levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionalidade

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Percorrido todo o trâmite recursal, e na hipótese de a
CONTRATADA não lograr êxito em seu recurso administrativo, nos termos da lei, o
valor da multa aplicada será descontado do pagamento devido a CONTRATADA, ou
se for o caso, inscrito em Dívida Ativa da CNEN, para fins de cobrança por meio de
processo de execução fiscal.

SUBCLÁUSULA OITAVA — As penalidades serão obrigatoriamente registradas no

% tl)
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SUBCLÁUSULA NONA — Em função da natureza da infração, a CNEN 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 nº 8.666/93..

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

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A CNEN poderá realizar diligências para
verificar a adequação das embalagens exigências deste contrato, em especial, em
relação ao cumprimento do artigo 5º da IN nº 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 por justa causa.

CLÁUSULAX - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará à CNEN o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, bem como nos
casos citados nos artigo 78, da Lei nº 8.666/93, independentementede interpelação
judicial.

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA - A rescisão do contrato também poderá se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei nº 8666/93:

|. determinada por ato unilateral e escrito da , aos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

Il. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a administração;

lll.judicialmente, nos termos da legislação.

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

& .. tº
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CLÁUSULA XI - 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.

CLÁUSULAxu - DA LICITAÇÃO

O presente Contrato não foi precedido de licitação vez que o mesmo se
enquadra na situação de inviabilidade de competição, nos termos do inciso IV do
artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULAXIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA, disponibilizada nos
protocolos SEI 0078329 e 0077628 do processo lPEN-CNEN/SP nº
01342001255/2019-08 bem como todos os demais documentos constantes do
referido Processo, naquilo que não o contrariar.

CLÁUSULAXIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da
verba “Material de Consumo”, Elemento de Despesa 339030, e nos exercícios
seguintes à conta das dotações orçamentárias para atender às despesas da mesma
natureza, Nota de Empenho nº 2019NE800355 (protocolo SEI 0091674), Programa
de Trabalho da União nº 19.662.2059.2478.0001.

SUBCLÁUSULA ÚNICA — Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da
União nº 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 seja integralmente empenhadas, até 31 de
dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

ªlt
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CLÁUSULAXV - DA AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO

Este contrato é firmado ao amparo da Lei nº 4.118, de 27.08.62,
alterada pela Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de
27.06.89.

CLÁUSULAXVI - 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.

CLÁUSULAXVII - 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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Serviço Público Federal

COMISSAO NACIONALDEENERGLANUCLEAR
INSTITUT0 DEPESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

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.

(JM/,da?
WILSON APARECIDO PAREJO CALVO

Diretor da Unidade Administrativade Órgão Conveniado
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IPEN-CNENISP

fººWaw-MATEUS BARATELLI MARQUES
Sócio Proprietário

PKF Embalagens Técnicas Ltda. EPP.

São Paulo, 10 de maio de 2019.

TESTEMUNHAS:

kªº-4 em aªª ºº',-
Katia Cristina I Minasian Santos [Efrain Araujo erini
Coordenadora-Substitutade Administração Gerente do Centro de Radiofarmácia —

Infraestrutura — DAI -lPEN-CNEN/SP IPEN-CNEN/SP
RG nº 12.756,573 RG nº 43.309.278-6
CPF nº 064.014.178-11 CPF nº 337.065.678-73

Obs. — Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal,
conforme parecer protocolo SEI 0087846 do processo IPEN-CNENISP nº
01342001255/2019-08.
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