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CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO
E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Acordo de Cooperação Técnica referente ao
Processo 01250.073309/2017-96, publicado no DOU n° 241, de
18/12/2017, Seção 3, Pag. 9. Onde se lê: 01250.073309/2017-1696
Leia-se: 01250.073309/2017-96.

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 184/2017 UASG 240127
Processo: 01207000285201781 . Objeto: Aquisição de Kits de Extração de DNA DNeasy PowerLyzer PowerSoil Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição de produto destinado a
pesquisa. Declaração de Dispensa em 14/12/2017. DURVAL COSTA
REIS. Coordenador de Administração. Ratificação em 14/12/2017.
FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS. Diretor. Valor Global: R$
33.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO
DOBRASIL SA. Valor: R$ 900,00. CNPJ CONTRATADA :
65.494.742/0001-66 WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP. Valor: R$ 5.400,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro QIAGEN GMBH. Valor: R$ 26.700,00.
(SIDEC - 19/12/2017) 240127-00001-2017NE800001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2017 UASG 240127
Processo: 01207000289201760 . Objeto: Aquisição de Peças para o
Microscópio Eletrônico de Varredura FEI Quanta 400 Total de Itens
Licitados: 00009. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição de produto destinado a
pesquisa. Declaração de Dispensa em 14/12/2017. DURVAL COSTA
REIS. Coordenador de Administração. Ratificação em 14/12/2017.
FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS. Diretor. Valor Global: R$
100.760,00. CNPJ CONTRATADA : 00.000.000/0001-91 BANCO
DOBRASIL SA. Valor: R$ 1.100,00. CNPJ CONTRATADA :
65.494.742/0001-66 WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP. Valor: R$ 9.060,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro FEI EUROPE B.V.. Valor: R$ 90.600,00.
(SIDEC - 19/12/2017) 240127-00001-2017NE800001

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2017
O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI,
através de sua Pregoeira, torna público que o Pregão SRP 19/2017,
que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisiçãode
materiais de infraestrutura civil, teve a empresa Maxifuso Comércio
de Parafusos e Ferragens Ltda - EPP como vencedora dos itens 06
(valor unitário R$ 0,03), 07 (valor unitário R$ 0,05),26 (valor unitário
R$ 43,99), 27 (valor unitário R$ 28,37), 28 (valor unitário R$ 0,22),
59(v alor unitário R$ 30,00), 60 (valor unitário R$ 0,30), 61 (valor
unitário R$ 18,00), 62 (valor unitário R$ 0,30), 63 (valor unitário_R$
30,00), 64 (valor unitário R$ 3,00) e 65 (valor unitário R$ 3,50; a
empresa J. J. Vitalli - ME como vencedora dos itens 08 (valor unitário R$ 1,99), 09 (valor unitário R$ 2,79), 40 (valor unitário R$
7,99), 49 (valor unitário R$ 39,99) e 52 (valor unitário R$ 3,04); a
empresa CCK Comercial EIRELI - EPP como vencedora dos itens 35
(valor unitário R$ 10,99) e 57 (valor unitário R$ 32,39); a empresa
Sul.Com Atacado e Varejo Ltda. Epp como vencedora dos itens 10
(valor unitário R$ 12,29), 18 (valor unitário R$ 33,14), 22 (valor
unitário R$ 1,41), 25 (valor unitário R$ 3,50), 30 (valor unitário R$
0,35), 31 (valor unitário R$ 0,29), 36 (valor unitário R$ 42,00), 37
(valor unitário R$ 3,10), 38 (valor unitário R$ 2,50), 39_(valor unitário R$ 9,70), 47 (valor unitário R$ 12,00), 48 (valor unitário R$
72,00), 50 (valor unitário R$ 36,16), 51 (valor unitário R$ 1,25), 53
(valor unitário R$ 4,50), 66 (valor unitário R$ 17,00) e 68 (valor
unitário R$ 30,00); a empresa Douglas Fernando Vicente - ME como
vencedora dos itens 01 (valor unitário R$ 1,00), 02 (valor unitário R$
66,21), 04_(valor unitário R$ 44,04), 05 (valor unitário R$ 0,05), 11
(valor unitário R$ 4,00), 14_(valor unitário R$ 1,59), 15 (valor unitário R$ 4,86), 16 (valor unitário R$ 4,81), 33 (valor unitário R$
0,02), 41 (valor unitário R$ 42,77), 58 (valor unitário R$ 6,37) e 67
(valor unitário R$ 187,86). Os itens 03, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24,
29, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 e 56 foram cancelados.
MELISSA ORTEGA MANTOVANI
(SIDEC - 19/12/2017) 240129-00001-2017NE800003

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2017 UASG 113202
Processo: 01342001243201711.
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
05142588000131. Contratado : TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento

de 01 (uma) estrutura portante especial, com rebaixo central para
acelerador industrial de elétrons, para o CTR do IPEN-CNEN/SP.
Fundamento Legal: Art. 23-II B da Lei 8666/93 .Vigência:
01/12/2017 a 30/05/2018. Valor Total: R$537.380,00. Fonte:
250110100 - 2017NE801602. Data de Assinatura: 01/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2017 UASG 113202
Processo: 01342001009201786.
PREGÃO SISPP Nº 184/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
09225737000187. Contratado : UNIVERSAL CONSTRUTORA E
REFORMAS -EM GERAL LTDA - EPP. Objeto: Contratção de empresa para prestação deserviço de engenharia que consiste na reparação e adequação dos banherios do IPEN-CNEN/SP. Fundamento
Legal: decreto 5450/2005 . Vigência: 04/12/2017 a 13/08/2018. Valor
Total: R$799.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801599. Data de
Assinatura: 04/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2017 UASG 113202
Processo: 01342001215201796.
PREGÃO SISPP Nº 224/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
20498834000186. Contratado : FRIOPLAST COMERCIO E MANUTENCAO DEAPARELHOS DE REFRIGE. Objeto: Contratação
de empresa para o fornecimento de 01 (um) equipamento chiller para
refrigeração forçada do acelerador industrial de elétrons integrante da
unidade móvel de irradiação para o CTR do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 04/12/2017 a
03/01/2018. Valor Total: R$40.800,00. Fonte: 250110100 2017NE801632. Data de Assinatura: 04/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2017 UASG 113202
Processo: 01342001361201711.
PREGÃO SISPP Nº 251/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
22548389000147. Contratado : BRASIL EVENTOS LTDA - ME .Objeto: Contratação de empresa para organização de eventos científicos, que se realizara nas intermediaçõe do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 04/12/2017 a
03/01/2018. Valor Total: R$41.000,00. Fonte: 100000000 2017NE801923. Data de Assinatura: 04/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2017 UASG 113202
Processo: 01342000386201706.
INEXIGIBILIDADE Nº 7/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
18599015000183. Contratado : COMSOL SOFTWARES DO BRASIL LTDA.-.Objeto: Contratação de empresa para a renovação do
serviço de manutenção da licença #9200447 CPU do COMSOL Multiphysics e os módulos "Batteries & Fuel Cell", "CFD" e Chemical
Reaction Engineerin do Programa COMSOL multiphysics para o CCCH do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Art.25 Caput da Lei
8666/93 .Vigência: 11/12/2017 a 10/12/2020. Valor Total:
R$12.441,00. Fonte: 250110100 - 2017NE801660. Data de Assinatura: 11/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 77/2017 UASG 113202
Processo: 01342000454201729.
PREGÃO SISPP Nº 68/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 11180512000101.
Contratado : LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA --EPP.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de engenharia que consiste na reforma da fachada e cobertura do prédio do
Ensino do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 .
Vigência: 18/12/2017 a 18/12/2018. Valor Total: R$429.000,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801654. Data de Assinatura: 18/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 80/2017 UASG 113202

Nº 243, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017
EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2017 UASG 113202
Processo: 01342000859201767.
PREGÃO SISPP Nº 160/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
15415712000149. Contratado : DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA -ME. Objeto: Cointratação de empresa para a prestação
de serviço de engenharia que consiste em: 1) Adaptação e reparação
do almoxarifado do predio anexo entre os predios 4 e 5 do CCTM; 2)
Adequação da sala 07 (sete) do Prédio da Administração (Bloco "A")
e 4) Instalação de calha e rufo no laboratório integrado de calibração
de instrumentos- LCI do IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 18/12/2017 a 15/02/2018. Valor Total:
R$107.428,04. Fonte: 100000000 - 2017NE801672. Data de Assinatura: 18/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2017 UASG 113202
Processo: 01342000465201717.
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
11180512000101. Contratado : LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA --EPP. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviço de de execução de uma obra para a reforma do poço do
elevador, com o fornecimento e instalação de um novo elevador para
transportes de passageiros no predio do ensino do IPEN-CNEN/SP.
Fundamento Legal: Art. 23-I-B . Vigência: 18/12/2017 a 13/10/2018.
Valor Total: R$206.132,42. Fonte: 250110100 - 2017NE801740. Data
de Assinatura: 18/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2017 - UASG 113202
Número do Contrato: 3/2016.
Nº Processo: 01342000719201527.
PREGÃO SISPP Nº 163/2015. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
08090509000184. Contratado : ARCHANGEL'S SERVICOS EM
PORTARIA,-MONITORAMENTO E LIMPE. Objeto: Acrescer ao
objeto contratual, a partir de 18/12/2017, 02 (dois) postos de pintor,
01 (um) posto de Operador de Roçadeira e 01 (um) posto de encanador, o que corresponde aproximadamente 25% do valor global do
contrato, permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas
contratuais pactuadas. Fundamento Legal: "b"-I-§1º- Art. 65 da Lei
8666/93. Vigência: 18/12/2017 a 31/01/2018. Valor Total:
R$31.778,51. Fonte: 100000000 - 2017NE801766. Data de Assinatura: 18/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - UASG 113202
Número do Contrato: 34/2017.
Nº Processo: 01342000743201647.
PREGÃO SISPP Nº 115/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
14709296000129. Contratado : SHALOM SERVICOS TERCEIRIZADOS -EIRELI - EPP. Objeto: Acrescer ao objeto contratual a
partir de 18/12/2017, 01 (um) posto de auxilçiar de limpeza para o
RMB em IPERÓ, o que corresponde a 1% do valor atual do contrato,
permanecendo inalteradas e ratificadas as demais claúsulas contratuais pactuadas. Fundamento Legal: Art. 65-§1º-I-"b" da Lei 8666/93.
Vigência: 18/12/2017 a 13/08/2018. Valor Total: R$20.104,98. Fonte:
100000000 - 2017NE801479. Data de Assinatura: 18/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 113202
Número do Contrato: 50/2017.
Nº Processo: 01342000510201725.
PREGÃO SISPP Nº 84/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 01011976000475.
Contratado : ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA-S/A.
Objeto: Prorrogar o contrato em referência por mais 60 (sessenta)
dias, a contar do 1° dia subsequente ao do vencimento, permanecendo
inalteradas e ratificadas as demais cláusulas contratuais pactuadas.
Fundamento Legal: art. 57-II da Lei nº8666/93.Vigência: 16/12/2017
a 15/02/2018. Data de Assinatura: 14/12/2017.
(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 113202

Processo: 01342000859201467.
PREGÃO SISPP Nº 160/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
01180162000111. Contratado : RA'S INSTALACOES ELETRICAS
LTDA --EPP. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia, para fechamento em alvenaria da área sobre o
laboratório de Reologia do Prédio 6 do CCTM. do IPEN-CNEN/SP.
Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 18/12/2017 a
17/01/2018. Valor Total: R$6.900,00. Fonte: 100000000 2017NE801669. Data de Assinatura: 18/12/2017.

Número do Contrato: 112/2016.
Nº Processo: 01342000244201650.
PREGÃO SISPP Nº 312/2016. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE
ENERGIA
-NUCLEAR.
CNPJ
Contratado:
12266186000104. Contratado : POLIBLINDAGEM FUNDICAO LTDA - EPP-.Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze)
meses, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas contratuais
pactuadas. Fundamento Legal: Art. 57-II da Lei 8666/93 . Vigência:
14/12/2017 a 15/12/2018. Valor Total: R$34.000,00. Fonte:
250110100 - 2017NE801855. Data de Assinatura: 14/12/2017.

(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122

(SICON - 19/12/2017) 113202-11501-2017NE800122

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017122000012

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
PORTANTE
ESPECIAL
PARA
ACELERADOR
INDUSTRIAL DE ELETRONS, EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS
DO
CENTRO
DE
IRRADIAÇÃO
VOLANTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, ATRAVÉS DE
SEU INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E
NUCLEARES (IPEN-CNEN/SP) E A TRUCKVAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., NA FORMA ABAIXO
CONTRATO Nº 072/2017
LIVRO
Nº 001/2017
PROCESSO CNEN/IPEN Nº 01342001243/2017-11
Pelo

presente

instrumento,

a

COMISSÃO

NACIONAL

DE

ENERGIA

NUCLEAR (CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada pela
Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, consoante Anexo ao Decreto
nº 6.129, de 20.06.07, Inciso VII,

b , com sede à Rua General Severiano, nº 90, no

Municipio e Estado do Rio de Janeiro, Inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por
meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES (IPEN), autarquia do
Estado de São Paulo, gerido técnica e administrativamente pela COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR, em conformidade com Convênio celebrado em 31 de maio de 2012
com o Governo do Estado de São Paulo (DOU 25.07.2012), estabelecido a Av. Prof. Lineu
Prestes, 2.242 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã, no Município e
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 00402552/0005 50 e Inscrição Estadual nº
110.670.880.110, neste ato representado pelo seu Diretor da Unidade Administrativa de
Órgão Conveniado da CNEN, Dr. Wilson Aparecido Parejo Calvo, casado, Engenheiro de
Materiais, carteira de identidade nº 12622916, Órgão Expedidor SSP/SP, CPF nº
062.993.808-37 residente e domiciliado a Rua Desembargador Júlio Cesar de Faria, 80 Jardim Bonfiglioli
São Paulo/SP, no uso das atribuições e competências que lhe são
conferidas pela Portaria MCTIC nº 794, de 14.02.2017, publicada no D.O.U. nº 33, pégina 5,
Seção 2, em 15.02.2017, do Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações MCTIC - pela Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012, publicada no D.O.U. n°
243, página 6, Seção 1, em 18.12.2012, e pela Portaria CNEN nº 34, de 30.06.2014,
publicada no D.O.U. n° 124, página 16, Seção 1, em 02.07.2014, ambas do Senhor
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante designado IPENCNEN/SP, e a empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua
Soldado Hamilton Silva Costa, 135 Parque Novo Mundo São Paulo SP, CEP: 02190010, inscrita no CNPJ sob nº 05.142588/0001 31, neste ato representada pelo Srs. Alcides

Geraldes Braga, sócio, brasileiro, portador do R.G. nº 14.007.303-6 SSP/SP, CPF/MF nº
027.489.718 09 e Flávio Alberto Santilli Júnio, sócio, brasileiro, portador do R.G. n°
9.103.287
SSP/SP e do CPF/MF nº 006.664.048-28., doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado o presente Contrato, mediante
as cláusulas e condições seguintes, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93
e suas alterações posteriores, conforme segue:
,
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Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CLÁUSULA | - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento, por parte da
CONTRATADA ao IPEN-CNEN/SP, de 1 (uma) estrutura portante especial, com
rebaixo central para acelerador industrial de elétrons, mediante o fornecimento pelo
IPEN CNEN/SP de todos os equipamentos periféricos (chiller, bombas d'água,
transformador, detectores de radiação, sistema de irradiação, filtros de ozônio,
painel de controle, dentre outros) e acessórios, que comporão o Centro de
Irradiação Volante, incluindo fornecimento e materiais, logística de montagem e
prestação de serviços tecnológicos afins, destinado ao Centro de Tecnologia das
Radiações (CTR), do IPEN-CNEN/SP, conforme especificações técnicas e
quantitativos constantes do Projeto Básico
Anexo II do Edital, o qual faz parte
integrante de instrumento contratual.

CLÁUSULA II - DA FORMA DE EXECUÇÃO
O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado para o
Centro de Tecnologia das Radiações (CTR), do IPEN-CNEN/SP, observadas as
condições e formas estabelecidas no Projeto Básico
Anexo II do Edital, o qual
pªssa a fazer parte integrante deste contrato e no Cronograma de Entrega, descrito
abaixo:
2.1. Cronograma de Entrega

ETAPA

DESCRIÇÃO
»

01

Na comprovação de compra de toda a
matéria prima necessária à confecção
da estrutura portante especial e
fechamento completo do Centro de
Irradiação Volante.

02

Quando

da

montagem

de

toda

estrutura metálica e fechamento
completo que suportará o transporte
de peso bruto total combinado minimo
(PBTC) de 42.500 kg, incluindo o
acelerador industrial de elétrons,
transformador,
chiller,
painel
de
controle e a blindagem radiológica,

PRAZO

DESEMBOLSO

EXECUÇÃO

PAGAMENTO

Até
60 dias

20%

Até

30%

150 dias

Serviço Público Federal

COMISSÃO NA CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

dentre outros equipamentos do Centro
de Irradiação Volante.

03

Após a entrega completa do Centro
de Irradiação Volante, que atenda as
IPENao
CNEN,
da
Normas

Até
180 dias

50%

CNEN/SP.

100%

T 0 TA L

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA
A CONTRATADA deverá preparar um Relatório de
Simulação Computacional (CAE), detalhando todos os esforços mecânicos

adotados nos cálculos, com demonstração dos resultados gráficos que comprovam

a suportabilidade esperada para o objeto. Esse relatório deverá ser enviado para
análise e aprovação do lPEN-CNEN/SP, antes do início de sua fabricação. O
IPEN-CNEN/SP validará o relatório e autorizará o inicio da fabricação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O Teste de Aceitação em Fábrica (TAF) deverá
contemplar inspeção visual e ensaios funcionais com base nas informações do
projeto da estrutura portante especial e seus componentes. Após a fabricação da
estrutura portante especial, a CONTRATADA deverá realizar testes práticos,
utilizando se o Relatório de Simulação Computacional (CAE) e demonstrar ao
IPEN/CNEN-SP que os resultados esperados foram atendidos. Caso ocorram
desvios, a CONTRATADA deverá realizar um laudo técnico informando o desvio e
as ações corretivas, se necessário, para aprovação do produto final.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

O Centro de Irradiação Volante, objeto deste

contrato, deverá ser entregue na Gerência de Almoxarifado e Patrimônio (GAP) do
lPEN CNEN/SP, de 2ª a 6ª feira, no período das 08:00 às 16:00 horas.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA prestará assistência técnica e
garantia pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir do recebimento
definitivo do objeto deste contrato, pela Comissão de Fiscalização do lPEN

CNEN/SP.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Esse Contrato obedecerá às disposições da Lei
8.666/93, inclusive no que concerne ao seu artigo 55
inciso XII. ... Anª. 55 São
cláusulas necessárias em todo contrato as que estabelecem:
XII a Ie jslação
aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissís.
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CLÁUSULA ||| - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES
Além

do

estipulado

nas

demais

cláusulas

CONTRATADA e o IPEN CNEN/SP ficarão obrigadas a:

deste

contrato,

a

I - DA CONTRATADA:
a)

Garantir fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;

b)

Realizar o fornecimento, de acordo com o estabelecido neste
contrato, com técnicas, que garantam a qualidade dos resultados obtidos e
em rigorosa observância aos procedimentos de qualidade inerentes a esse
tipo de fornecimento, obedecendo o cronograma de entrega descrito no item

2.1. da Cláusula II deste contrato e tudo mais que for necessário à sua
perfeita execução, ainda que
comprovadamente necessário;

não expressamente

mencionado,

mas

o)

Responsabilizar-se pela qualidade do objeto fornecido e por
sua substituição, sem qualquer ônus adicional para o IPEN-CNEN/SP e
enquanto não houver sido definitivamente aceito pelo fiscal deste contrato,
caso não se encontre dentro das especificações técnicas estabelecidas no
Projeto Básico Anexo II do Edital ou divirjam do que foi solicitado;

d)

Responsabilizar se integralmente pelo objeto deste contrato,
nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos
causados diretamente ao IPEN-CNEN/SP ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização do IPEN-CNEN/SP, conforme
especificado no artigo 70 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993;

e)

Fornecer todos os materiais, bem como os serviços
necessários, direta ou indiretamente, para atender a especificação técnica
do Centro de Irradiação volante descrita no item 3 do Projeto Básico
Anexo Il do Edital;

f)

Atender prontamente todas as solicitações e acatar as
orientações do lPEN-CNEN/SP previstas neste contrato e no Projeto Básico
Anexo II do Edital, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas, comunicando, por escrito, sobre quaisquer anormalidades de
caráter urgente que venha afetar a execução deste contrato;
&

\
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g)

Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas
pelo IPEN-CNEN/SP;

h)

Oferecer garantia mínima e assistência técnica do objeto
deste contrato, de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da aceitação
definitiva por parte da fiscalização do IPEN-CNEN/SP;

i)

Prestar assistência técnica e manutenção corretiva do objeto deste

contrato, de acordo com as recomendações do fabricante, devendo, ainda,

ser assegurado pela CONTRATADA, o fornecimento de peças, mesmo que
os materiais deixarem de serem comercializados pelos seus fabricantes,
distribuidores e representantes durante esse período. Para as peças
substituídas ou reparadas, deverá ser contado novo prazo de garantia;
j)

Prestar os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva durante o

período de garantia, utilizando peSsoal especialmente treinado, habilitado a

manter o chassi e seus componentes devidamente ajustados e em perfeitas
condições de funcionamento e de segurança;
k)

Comprovar ao IPEN-CNEN/SP, através de documentos assinados por
representantes da CONTRATADA, a habilitação e treinamento do pessoal
que irá realizar as manutenções preventivas e corretivas durante o período
de garantia do objeto deste contrato;

|)

A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais,
salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo Centro de
Tecnologia das Radiações (CTR), do IPEN CNEN/SP;

m)

O Centro de Irradiação Volante, objeto deste contrato, deverá estar
garantido contra defeitos de fabricação, de montagem e de funcionamento
ou decorrentes de desgaste prematuro durante uso e operações normais,

que comprometam o seu uso regular;
n)

Efetuar os reparos do Centro de Irradiação Volante, objeto deste
contrato, dentro do período de garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis;
-

o)

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;

p)

Dar ciência imediata a autoridade competente das anormalidades

ocorridas durante a execução deste contrato;
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q)

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 qualificação econômico-financeira, expressas
na habilitação parcial valida do SICAF;

r)

Observar integralmente as disposições legais pertinentes à Segurança
e Medicina do Trabalho, bem como, toda legislação correlata em vigor ou
que vier a ser criada, inclusive medidas ou ordens de serviço emitidas pelo
IPEN-CNEN/SP nesta matéria;

s)

Entregar o objeto deste contrato, novo (sem qualquer indício de
utilização anterior), sem avarias causadas por transporte inadequado ou
ação do tempo;

t)

Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o IPEN-

CNEN/SP, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissão ou
quaisquer outras irregularidades constatadas pela fiscalização do IPENCNEN/SP, inclusive com reposição de peças danificadas durante a
manutenção;

u)

Responsabilizar se, durante o periodo de garantia do objeto deste
contrato, pelo transporte do Centro de Irradiação Volante em caso de
necessidade de reparos em oficinas externas, como também pela limpeza
de toda área após a conclusão dos trabalhos de manutenção, inclusive de
toda a sucata, se realizada nas dependências do IPEN-CNEN/SP;

v)

Preservar o nome da Instituição, para
responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

w)

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

a

qual

foi

Contratada,

contrato;

x)

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;

y)

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
conforme exigência do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescentado
pela Lei nº 9.854, de 27.10.99.
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II - DO IPEN-CNENISP:
a)

Pagar com pontualidade o preço acordado;

b)

Cumprir todas as normas e condições do presente contrato;

c)

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

d)

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

e)

Notificar a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na
execução deste contrato, pedindo providências para a regularização das
mesmas;

f)

e

Realizar, periodicamente, consulta ao cadastro de empresas inidôneas

suspensas

CEIS,

através

do

Portal

da

Transparéncia

(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 declaração
demonstrativa da CONTRATADA;
9)

Realizar diligencia para verificar a adequação do objeto aqui tratado às
exigências deste contrato, em especial, em relação ao cumprimento do
artigo 5° da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios
de sustentabilidade ambiental. Caso não se confirme essa adequação e
garantidos o contraditório e ampla defesa, este contrato será rescindido.

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

CLÁUSULA |V - DA FISCALIZAÇÃO
O IPEN-CNEN/SP fiscalizará o fornecimento, objeto deste contrato,
através da Comissão de Fiscalização, designada pela autoridade competente do
IPEN-CNEN/SP, a qual estará investida de plenos poderes para aceitar ou recusar o
equipamento, que se encontrar em desacordo com o solicitado neste contrato e no
Projeto Básico Anexo II do Edital e com as normas técnicas pertinentes.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei 8666.93, o
Centro de irradiação Volante será recebido provisoriamente pela Gerência de
Almoxarifado e Patrimônio (GAP), do IPEN-CNEN/SP, nos termos dos itens 3 e 5
do Projeto Básico Anexo II do Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após no
prazo de mais 30 (trinta) dias, totalizando 35 (trinta e cinco) dias úteis será
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do Centro de Irradiação Volante, objeto
deste edital, pela Comissão de Fiscalização, onde será observada a adequação do
objeto aos termos contratuais e Projeto Básico Anexo II do edital. Após esse prazo
será processado o pagamento, conforme Cláusula VII deste contrato.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - 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 constatadas.

CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO
O valor global deste Contrato é de R$ 537.380,00 (quinhentos e trinta e
sete mil, trezentos e oitenta reais).

SUBCLÁUSULA ÚNICA - No valor global deste Contrato estão inclusas todas as

despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução de seu objeto,

inclusive tributos e/ou impostos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração,

frete, seguro e outros necessários ao seu cumprimento integral.

CLÁUSULA VI

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do Centro de Irradiação Volante, objeto deste contrato,
será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme Cronograma de Execução descrito no
item 2.1. da Cláusula II deste contrato, até o 10° (décimo) dia subsequente ao aceite
definitivo pela Comissão de Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, mediante a
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal entregue na Gerência de
Almoxarifado e Patrimônio (GAP), devidamente preenchida e detalhada, devendo
indicar em seu corpo o nome do banco, o número da agência, a praça, o número da
conta e do contrato, 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, 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 IN-RFB nº 1.234 de 11.01.2012. Será considerada a data de pagamento o dia
em que constar como emitida a Ordem Bancária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento, mediante a emissão de qualquer
modalidade de Ordem Bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue
a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, no que se
refere às retenções tributárias de que trata a Instrução Normativa (|N) da SRF nº

480 de 15/12/2004 com suas alterações; Instrução Normativa RFB nº 971 de
13/11/2009; 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 for aquele indicado na proposta apresentada pela
CONTRATADA na fase licitatória.
SUBCLÁUSULA QUINTA
É obrigatório o faturamento por meio de Nota Fiscal
Eletrônica, enviada no endereço: nfe©ipenbr

SUBCLÁUSULA SEXTA- O pagamento somente será liberado após confirmação
de que a CONTRATADA continua regular perante o SICAF no que se refere à
Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda Pública.
SUBCLÁUSULA SETIMA - O lPEN CNEN/SP poderá reter o pagamento de
qualquer parcela independentemente da aplicação das penalidades previstas neste
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.

((ªh ; (&'

Serviço Público Federal
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGLA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

SUBCLÁUSULA OITAVA - 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 = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

I = Índice de compensação financeira assim apurado:
I = TX/100
365
SUBCLÁUSULA NONA - Conforme o disposto no art. 36 § 6°, da IN SLTI/MP n° 2,
de 30.04.2008, aIterada pela IN SLTI/MP nº 3, de 16.10.2009, a retenção ou glosa
no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contrato:
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 utilizã-Ios com qualidade inferior à demandada.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA _ Não será admitido nenhum reajuste no valor deste
contrato.

CLÁUSULA VII - DO PRAZO DE VIGÉNCIA
Este Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
justificativa da CONTRATADA e aprovada pelo lPEN-CNEN/SP.
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A garantia do objeto deste contrato tem prazo de vigência
próprio e desvinculado do prazo deste instrumento, permitindo eventual aplicação de
penalidades, em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo
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depois de expirada a vigência contratual aqui acordada, conforme disposto na
Orientação Normativa AGU nº 51 DOU Seção I, 2.5.2014.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES
No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as
faça fora do convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do IPENCNEN/SP, e conforme a gravidade do caso, a advertência escrita, sendo que em
seguida, na reincidência, será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre a
fatura.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Além das sanções previstas no item anterior,
ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados e aceitos pelo

IPEN CNEN/SP, caso a CONTRATADA atrase o fornecimento do Centro de
Irradiação Volante, objeto deste contrato, 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 de cada parcela do fornecimento não entregue;
b) Multa diária de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos superiores a
10 (dez) dias, afastada a aplicação do disposto na alínea anterior, incidente
sobre o valor de cada parcela do fornecimento não entregue.
c) O atraso superior a 30 (trinta) dias, será considerado como recusa do
fornecimento, ensejando a rescisão deste Contrato, por justa causa e aplicado
a multa de 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, a ser inscrita na
Divida Ativa da CNEN e cobrado judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação
das multas previstas no presente contrato, os casos fortuitos ou de força maior que
se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer
fato que o IPEN-CNEN/SP der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a
execução da obrigação.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Em nenhuma hipótese, serão considerados casos

fortuitos ou de força maior prejuízos que, eventualmente venham a ser causados ao
lPEN-CNEN/SP, 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

was gay__
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IPEN-CNEN/SP, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo a este
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 à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993, e subsidiariamente a Lei n° 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 - o valor da multa aplicada, após o prazo recursal

previsto no art. 87, § 2° da Lei 8.666/93 e recurso este interposto no prazo e não
aceito pelo lPEN-CNEN/SP, obedecido o previsto na subclausula quinta deste
contrato, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo IPEN
CNEN/SP, ou se for o caso, será inscrita na Dívida Ativa da CNEN e cobrada

judicialmente.

SUBCLÁUSULA OITAVA

SICAF.

SUBCLÁUSULA NONA

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no

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 inidônea para licitar ou
contratar nos termos dos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - No caso de rescisão do contrato por justa causa, o seu

objeto poderá ser entregue, nas mesmas condições originalmente pactuadas, a uma
das licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, sem prejuízo das
penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará ao lPEN-CNEN/SP o direito de rescisão, nos termos do artigo 77, bem
como nos casos citados nos artigo 78, da Lei nº 8.666/93, independentemente de =
interpelação judicial.
%
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão do contrato também poderá se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei nº 8.666/93:
I. Determinada por ato unilateral e escrito do IPEN-CNEN/SP, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido 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 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.

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

CLÁUSULA XI - DA LICITAÇÃO
O fornecimento ora contratado foi objeto de licitação, de acordo com as

normas estipuladas no capítulo II da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, sob
a modalidade Tomada de Preço nº 011.2017, conforme processo CNEN/IPEN nº

01342001243/2017-11.

CLÁUSULA XII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição, o Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 011.2017, 0
Anexo II do Edital (Projeto Básico) e a Proposta Comercial da CONTRATADA,
juntada às fls 383 a 384 do processo CNENIIPEN n° 0134200124312017-11, bem
como todos os demais documentos constantes do referido Processo, naquilo que
não o contrariar.
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CLÁUSULA xm - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Material

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da verba

Permante ,

do

Elemento

2017NE801602, de 30/11/2017,
1 9.662.2059.2478.0001.

Despesas 449052,

Programa

de

Nota

Trabalho

de

da

Empenho

União

n°

nº

SUBCLAUSULA ÚNICA - Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da
União nº 39, de 13/12/2011 - A vigéncia 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, ate' 31 de
dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO E DA APROVAÇÃO
Este contrato é firmado ao amparo da Lei nº 4.118, de 27.08.62,

alterada pela Lei n° 6.189, de 16.12.74, com a redação dada pela Lei nº 7.781, de
27.06.89, e será submetido à aprovação da Comissão Deliberativa da CNEN, em
cumprimento ao disposto no § 1° do art. 33, do Decreto nº 93.872, de 23.12.86.

CLÁUSULA XV - 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 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 nº 8.883, de

08/06/84.

CLÁUSULA XVI - DO FORO
Eventuais controvérsias serão ajuizadas na Justiça Federal da Seção

Judiciária do Estado de São Paulo.

Wait»
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 01 de dezembro de 2017.
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WILSON APARECIDO
PAREJO CALVO
Diretor da Unidade Administrativa de Órgão C nven'
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E UCL ARES
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

IPEN-CNEN/SP

k

Representantes Legais
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TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LCIÉA/
CNPJ n° 05.142 588/0001-31
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VAdministração
e I
estrutura
I EN CNEN/SP
RG nº 6.845.499-5
CPF nº 817.573.368 34

Mai ~

MAR
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ADA
Geren e do Centro de Tecnologia das
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IPEN-CNEN/SP
RG nº 7.429.093
CPF nº 844.429.138-20

Obs.
Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal,
conforme
parecer de fls.
143/144 do
processo
lPEN-CNENISP
n°

01342001243/2017-11.
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