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CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 832/2015 - UASG 240127

Processo: 01207000068201520 . Objeto: Contratação emergencial do
Seguro Predial do CETEM, com vigência da cobertura pelo período
de 06 meses. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Situação
emergencial, aguardando levantamento total dos bens afim de realizar
licitação Declaração de Dispensa em 27/03/2015. ROBSON ARAU-
JO D AVILA. Chefe do Serviço de Material, Patrimônio e Infraes-
trutura. Ratificação em 27/03/2015. DURVAL COSTA REIS. Co-
ordenador de Administração. Valor Global: R$ 26.218,62. CNPJ
CONTRATADA : 61.198.164/0001-60 Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais.

(SIDEC - 25/06/2015) 240127-00001-2015NE800002

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 4/2015 - UASG 245209

Número do Contrato: 22/2012. Nº Processo: 01213000124201202.
PREGÃO SISPP Nº 34/2012. Contratante: CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA -ELETRONICA AVANCADA S.A. CNPJ Contrata-
do: 07429355000140. Contratado : ASSOCIACAO DE DESENVOL-
VIMENTO -ECONOMICO,SOCIAL E CULTUR. Objeto: Prorroga-
ção de contrato por 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 16/06/2015 a 15/06/2016. Valor Total: R$13.660,80. Fonte:
100000000 - 2015NE800560. Data de Assinatura: 02/06/2015.

(SICON - 25/06/2015) 245209-24209-2015NE800012

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 60/2015

O Pregoeiro da CEITEC S.A. torna público o resultado do
Pregão 060/2015 tornando vencedor as empresas: SANEX COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 04.341.779/0001-50-60 dos
itens 02 e 04no valor de R$ 4.334,10 e ATLANTIS COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº
10.596.399/0001-79 para o item 03 no valor de R$ 920,05.

LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO

(SIDEC - 25/06/2015) 245209-24209-2015NE800012

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

EXTRATO DE CONTRATO No- 15/2015 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000108201589. INEXIGIBILIDADE Nº 13/2015.
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 10821402000100. Contratado : IMAUTOMATICHE
DO BRASIL INDUSTRIA-E COMERCIO DE MAQUINA. Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de ma-
nutenção preventiva e corretiva com troca de peças em 02 liofilizadores
da marca imaltomatiche modelo Minifast 04 no Centro de Radiofarmácia
da Instituição. Fundamento Legal: Artigo 25 Caput da Lei 8666/93. Vi-
gência: 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor Total: R$107.922,00. Fonte:
250110100 - 2015NE800627. Data de Assinatura: 22/06/2015.

(SICON - 25/06/2015) 113202-11501-2015NE800174

EXTRATO DE CONTRATO No- 16/2015 - UASG 113202

Processo: 01342000562201459. TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014.
Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 12266186000104. Contratado : POLIBLINDAGEM
FUNDICAO LTDA - EPP-Objeto: Contratação de empresa para o for-
necimento de 20.000 (vinte mil) protetores de tampa pata transportes de
geradores de Tecnécio Mo-99/TCF-99m, para o centro de radiofarmá-
cia da CNEN/IPEN. Fundamento Legal: Artigo 23-IIB da Lei 8666/93
Vigência: 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor Total: R$130.000,00. Fonte:
250110100 - 2015NE800674. Data de Assinatura: 22/06/2015.

(SICON - 25/06/2015) 113202-11501-2015NE800174

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 29/2015 - UASG 113202

Processo: 01342000162201524 . Objeto: Aquisição de peças de re-
posição para as portas das celas de produção de radiofármacos. Total
de Itens Licitados: 00010. Edital: 26/06/2015 de 08h00 às 12h00 e de
12h às 17h00. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes 2242 Cidade Uni-
versitaria. Cidade Universitária - Butantã - Usp - SAO PAULO - SP.
Entrega das Propostas: a partir de 26/06/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 08/07/2015 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Os itens
devem ser da marca FESTO.

ALBERTO THIAGO DOS SANTOS
Assistente em CT&I

(SIDEC - 25/06/2015) 113202-11501-2015NE800174

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA NUCLEAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 19/2015 - UASG 113205

Número do Contrato: 7/2014. Nº Processo: 01344000275/2014. PRE-
GÃO SISPP Nº 225/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE
ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 03914523000131. Contra-
tado : GESET COMERCIO, ASSISTENCIA -TECNICA E LOCACOES
DE MAQUI. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12
(doze) meses. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
Vigência: 30/06/2015 a 29/06/2016. Valor Total: R$48.265,52. Fonte:
100000000 - 2015NE800396. Data de Assinatura: 16/06/2015.

(SICON - 25/06/2015) 113205-11501-2015NE800016

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: RMS CPROT.M-2015/06/00004. Contratada: Spectris do
Brasil Instrumentos Eletrônicos Ltda. Fundamento Legal: Inexigi-
bilidade, de acordo com art. 25, caput, da Lei 8.666/1993. Declaração
do Ato: Ricardo Massao Shigueoka, Coordenador de Produção. Ra-
tificação: Jorge Luiz Carvalho Almeida, Coordenador Administrativo
em Caetité, em 22/06/2015.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 9 / 2 0 1 5 - C A D M T. M

Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A, www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 10
de julho de 2015, às 10:00 horas e a sessão de disputa de preços no
mesmo dia às 14:00 horas, visando a aquisição de medidores de
vazão, posto CIF na Unidade de Concentrado de Urânio-URA da INB
em Caetité/BA.

Os documentos de licitação e quaisquer outras informações
necessárias ao fornecimento constam do Edital afixado no Quadro de
Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço ele-
trônico www.licitacoes-e.com.br.

JOSCINÉIA OLIVEIRA LOPES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 . 0 5 3 / 2 0 1 5 - G E S U P. F

As Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB tornam público
que, com base na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, Decreto 3.555 de
08.08.2000, Decreto 5.450 de 31.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.93,
com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações su-
pervenientes, promoverão uma sessão pública na modalidade Pregão
Eletrônico, que será realizada por meio da internet, mediante con-
dições de segurança - criptografia e autenticação constante da página
eletrônica do Banco do Brasil S.A., www.licitacoes-e.com.br, com a
entrega de proposta até o dia 16 de julho de 2015, às 9 horas, e a
sessão de disputa de preços no mesmo dia, às 10 horas, visando a
contratação de empresa especializada em gestão de ambulatórios para
a prestação de serviços de suporte técnico, assistência médica am-
bulatorial de emergência/urgência em saúde, medicina do trabalho e
saúde ocupacional nas dependências das Indústrias Nucleares do Bra-
sil S.A - INB, nas unidades de Resende/RJ, Caetité/BA, Buena/RJ e
Caldas/MG, conforme disposições contidas no Anexo I - Termo de
Referência.

Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento constam do edi-
tal que deve ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

GILSON REZENDE DE AQUINO
Pregoeiro

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 16/2015 - UASG 113201

Número do Contrato: 00038/2013, subrogado pelaUASG: 113201 -
SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ. Nº
Processo: 0134.1367/12. PREGÃO SISPP Nº 3/2013. Contratante:
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Con-
tratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Alte-
ração da Prestadora de Serviços doContrato originário, Termo 38/2013,
que passa adenominar-se Claro SA, inscrita no CNPJ 40.432.544/0001-
47, com sede na Rua Florida, 1970 Brooklin - SP, tendo em vista
incorporação da Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRA-
TEL,pela Claro SA em 31/12/14, aprovada pela AgênciaNacional de
Telecomunicações - ANATEL. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 01/06/2015 a 29/08/2015. Data de Assinatura: 01/06/2015.

(SICON - 25/06/2015) 113204-11501-2015NE800016

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/Fundação Bill e
Melinda Gates Nº 47/2014 publicada no DOU de 17/11/2014, Seção
3, página nº 15, Onde se lê: Cronograma: Divulgação na página do
CNPq na internet da relação de coordenadores de projetos convo-
cados para reunião de ajustes dos projetos: 23/06/2015; Data provável
da reunião de ajustes dos projetos: 13/07/2015; Data limite para envio
da proposta final com os ajustes acordados: 27/07/2015; Divulgação
no Diário Oficial da União e na página do CNPq na internet do
resultado final da seleção das propostas: A partir de 10/08/2015;
Início da implementação das propostas aprovadas: A partir de
01/09/2015. Leia-se: Cronograma: Divulgação na página do CNPq na
internet da relação de coordenadores de projetos convocados para
reunião de ajustes dos projetos: 30/07/2015; Data provável da reunião
de ajustes dos projetos: 12/08/2015; Data limite para envio da pro-
posta final com os ajustes acordados: 26/08/2015; Divulgação no
Diário Oficial da União e na página do CNPq na internet do resultado
final da seleção das propostas: A partir de 14/09/2015; Início da
implementação das propostas aprovadas: A partir de 01/09/2015.

Brasília, 25 de junho de 2015.
HERNAN CHAIMOVICH GURALNIK

Presidente do CNPq

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CHAMADA PÚBLICA No- 40/2012

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública
MCTI/CNPq/MS-SCTIE - Decit N° 40/2012 - Pesquisa em Doen-
ças.(Prorrogação) As propostas aprovadas encontram-se no Link:

http://resultado.cnpq.br/5136967702534365

CHAMADA PÚBLICA No- 57/2013

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública Nº
57/2013.(Prorrogação). As propostas aprovadas encontram-se no
Link:

h t t p : / / r e s u l t a d o . c n p q . b r / 1 7 3 1 0 0 11 5 1 6 0 6 1 9 6

CHAMADA PÚBLICA No- 6/2014

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública N°
06/2014 - MCTI/CNPq/FINEP - ARC - Linha 1 - Eventos cien-
tíficos.(Prorrogação). As propostas aprovadas encontram-se no Link:

http://resultado.cnpq.br/4640802155060478

Em 25 de junho de 2015.
HERNAN CHAIMOVICH GURALNIK

Presidente do CNPq

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO No- 114, DE 25 DE JUNHO DE 2015

Pelo presente fica notificada o Sr. Ning Labbish Chao CPF:
310.77.800-59, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, para
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa ou recolher aos cofres
deste Conselho, através de GRU, disponível no endereço:
www.cnpq.br, o valor de R$ 32.833,08 (trinta e dois mil, oitocentos e
trinta e três reais e oito centavos), acrescido de multa de mora, pela
existência de pendência junto ao CNPq. Comunicamos que o não
atendimento desta notificação, implica na inscrição do CPF/CNPJ no
SIAFI e no CADIN. Enviar o comprovante do recolhimento do débito
ao SECOA por e-mail: secoa@cnpq.br.

MIRIAM CABRAL DE OLIVEIRA
Chefe

Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação

.



 

Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02
(DOIS) LIOFILIZADOR DA MARCA IMAUTOMATICHE,
LOCALIZADO NO CENTRO DA RADIOFARMACIA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR ATRAVÉS DO SEU INSTITUTO DE
PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES E A
EMPRESA IMAUTOMATICHE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 015/2015
LIVRO Nº 001/2015
PROCESSO N° 01342000108/2015-89

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 e Inovação 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 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 30.05.2012 com publicação no
D.O.U. 25.07.2012 com o Governo do Estado de São Paulo, 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, Inscrição
Estadual nº 110.670.880.110, neste ato representado pelo seu Superintendente, JOSÉ
CARLOS BRESSIANI, casado, Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº
4.418.207-7, Orgão Expedidor SSP/SP, CPF n.º 821.633.678-00 residente e domiciliado
Rua Bogos Tavitian nº 143, Parque dos Principes, no Municipio do Osasco, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Portaria
CNEN nº 31, de 12.03.2013 (DOU de 14.03.13 seção 2), complementada pela Portaria
CNEN nº 88, de 17.12.2012 (DOU de 18.12.12), ambas do Senhor Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante designado CNEN/IPEN, e a
IMAUTOMATICHE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, com
sede à Alameda Juari, 560 Centro Empresarial Tamboré Barueri/SP CEP: 06460-
090, inscrita no CNPJ sob n° 10.821.402/0001 00, neste ato representada pelo Sr.
LORENZO LUTTICHAU, Diretor/Sócio, portador do RNE. nº 2.988.78-J e do CPF nº
225.435.938 02, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si certo ;
e ajustado o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, if
observadas as disposições da Lei nº 8. 666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores,

JÁ) 1



 

Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DEENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CLÁUSULA | - DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
para a prestação dos serviços de manutenção preventiva com troca de peças e corretiva

em 02 (dois) Iiofilizadores marca Imautomatiche modelo Minifast 04 do Centro de
Radiofarmácia, conforme condições e especificações a seguir discriminadas.

 

 

 

  

LIOFILIZADORES

ITEM MARCA MODELO NºSERIE Nº CR LOCALIZAÇAO

1 Imautomatiche Minifast 04 900EEF3005 2020 DPS

2 Imautomatiche Minifast 04 MBE8370.0 1702 DPS      
 

CLÁUSULA || - DA FORMA DE EXECUÇÃO.

Os serviços de manutenção preventiva com troca de peças e corretiva,

objeto deste contrato, serão realizados nas dependências da CNEN-IPEN e deverão

ser executados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do

equipamento e de acordo com a Clausula I deste contrato, garantindo-Ihe perfeita
condição de funcionamento.

2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Entende se por manutenção preventiva 01 (uma) visita mensal com troca de

peças, compreendendo 12 (doze) visitas anuais, em horários previamente agendados

por técnicos treinados, com a utilização de equipamentos próprios e materiais
adequados. Os serviços consistem de:

Testes de vazamento dos sistemas de refrigeração;

Carga de gás (quando necessário);

Troca de óleo e filtro do sistema de refrigeração (quando necessário);

Testes de vazamentos dos sistemas de vácuo;

Verificação da termometria;

Troca do óleo das bombas mecânicas (quando necessário);

Limpeza, testes e ajustes dos sensores de vácuo; «*.,

Troca dos anéis de vedação (quando necessário);

Eventuais ajustes.

Preenchimento de check list de verificação funcional;



 

Serviço Público Federal

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA tem a responsabilidade de fornecer

durante a manutenção preventiva, todas as peças de consumo listadas abaixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

ITEM PEÇAS QUANT. VL UN. VL TL
01 Oleo Ultragrade 19 12 R$132,00 R$1584,00

02 Filtro Secador 1 R$ 88,00 R$ 88,00
03 Gás Refrigerante 10 R$ 143,00 R$ 1430,00

04 Vedação da Porta 1 R$ 223,00 R$ 223,00

05 Vedação Válvulas 3 R$ 198,00 R 594,00

06 Anéis 1 R$ 223,00 R$ 223,00
07 Filtro de Exaustão 2 R$ 3.791,00 R 758200
08 Sensor Pt 100 2 R$ 446,00 R$ 892,00
09 Sensor de Vácuo 2 R$ 2.899,00 R$ 5798,00

10 Kit Limpeza Bomba de Vácuo 1 R$ 2.230,00 R$ 2230,00

11 Compressor de Baixa 1 R$ 4.014,00 R$ 4014,00

12 Compressor de Alta 1 R$ 3.345,00 R$ 3345,00

13 Fonte 24 Volts / 5 Amperes 2 R$ 1.048,50 R$ 2097,00
 

SUBCLAUSULA SEGUNDA As manutenções deverão ser registradas, durante o
atendimento no Livro de Registro de Manutenção Preventiva e Corretiva e
Ocorrências com folhas numeradas e timbradas, onde devem constar as anotações de
serviços realizados, anormalidades, peças e materiais utilizados, relatórios de medição e
aferição, correções de falhas. Este Livro deverá receber a assinatura do responsável pela
Técnico e visado mensalmente pela Fiscalização da CNEN-IPEN

2.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA Somente será executada quando feito chamado
pelo IPEN/CNEN, limitada a 8 (oito) Visitas mensais, abrangendo a correção de
quaisquer defeitos que o equipamento venha apresentar, que não correlacionados com
os serviços prestado através da manutenção preventiva.

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES.

Além do estipulado nas demais cláusulas deste contrato, a
CONTRATADA e a CNEN/IPEN ficarão obrigadas a:

I - DA CONTRATADA:

a. Realizar o serviço de acordo com o estabelecido neste contrato, com o técnicas

que garantam a qualidade dos resultados obtidos e tudo mais que for

necessário a sua perfeita execução ainda que não expressamente mencionado;

,,
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Serviço Público Federal

COMISSÃ0 NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUT0 DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

Fornecer á lPEN/CNEN todas as especificações técnicas necessárias para o
correto funcionamento dos equipamentos, assim como todas e qualquer

modificação técnica necessárias nos equipamentos e ou nas instalações onde
os mesmo se encontram;

Responsabilizar se pelo refazimento imediato dos serviços, sem qualquer ônus
adicional para a CNEN-IPEN e enquanto não houver sido definitivamente

aceito, caso não se encontre dentro das especificações técnicas estabelecidas
neste contrato, divirja do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou vicios
redibitórios;

. 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;

. Atender com presteza às solicitações da CNEN-IPEN, que se relacionarem com
o objeto deste Contrato;

Responsabilizar-se pelo refazimento imediato dos serviços, sem qualquer ônus
adicional para a CNEN IPEN e enquanto não houver sido definitivamente

aceito, caso não se encontre dentro das especificações técnicas estabelecidas
neste contrato, divirja do que foi solicitado ou apresente defeitos e/ou vícios
redibitórios;

Disponibilizar os profissionais qualificados e capacitados para as atividades
desenvolvidas.

Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados a CNEN-lPEN,

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos
serviços objeto deste Contrato;

Preservar o nome da Instituição, para a qual foi CONTRATADA,
responsabilizando se pelo seu uso indevido;

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;

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 comprovação jurídica e
qualificação econômica-financeira.
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I. Fornecer aos seus funcionários todo o ferramental, equipamentos e acessórios

adequados e necessários para a realização dos serviços, objeto deste contrato;

m. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, previdenciários e
eventuais despesas de alimentação e transporte de seus funcionários,

encarregados da execução dos serviços objeto do presente contrato,
profissionais estes que não terão qualquer vínculo empregatício, direto ou
indireto, com a CNEN IPEN.

n. Zelar pela disciplina e organização no ambiente de trabalho, cumprindo e

fazendo cumprir, irrestritamente, os regulamentos da CNEN-IPEN, inclusive os
horários estabelecidos, bem como o trânsito de seus empregados nas
dependências da CNEN IPEN;

o. Fornecer aos seus empregados os equipamentos de proteção individual EPI

necessários para execução dos serviços. Tomar todas as providências e
cumprir as obrigações estabelecidas na legislação de medicina e segurança do

trabalho, quando forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que o acidente se verifique nas
dependências da CNEN-IPEN;

p. Designar um representante que se responsabilizará integralmente por todos os

seus atos, de modo que toda a comunicação feita ao representante, seja
considerada como feita à Contratada;

q. Ressarcir à CNEN IPEN, ou a terceiros, por qualquer dano ou prejuízo

causado, por seus empregados ou prepostos, no desempenho de suas tarefas,
ou em conexão com elas;

r. Repor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer objeto da CNEN-IPEN,

comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados;

3. Não se utilizar de mão de obra de menores de 18 anos para a realização dos
serviços objeto deste Contrato

t. 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° 9854, de 27.10.99. A

ll - DA CNENIIPEN:

a) Pagar com pontualidade o preço acordado;
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b) Cumprir todas as normas e condições do presente Contrato;

0) Fornecer projetos e demais documentos dos equipamentos e instalações

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

cl) Disponibilizar o local de trabalho livre de interferências;

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

f) Notificar à CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na execução

deste contrato, pedindo providências para a regularização das mesmas;

9) Cumprir o estabelecido no Art. 11 da IN-RFB nº 1.234 de 11.01.2012, bem como
suas alterações.

h) Realizar diligencias para verificar a adequação dos serviços 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.

CLÁUSULA lV - DA FISCALIZAÇÃO.

A CNEN IPEN reserva-se o direito de exercer fiscalização sobre a prestação
dos serviços através de servidor credenciado, o qual estará investido de plenos
poderes para aceitar ou recusar o serviço que se encontrar em desacordo com o
solicitado neste contrato e com as normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto deste Contrato somente será considerado
definitivamente aceito, para fins de seu cumprimento, após ter sido inspecionado e
testado pela fiscalização da CNEN-IPEN.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA Enquanto a fiscalização não declarar o serviço

definitivamente aceito, a CONTRATADA estará inadimplente com suas obrigações
contratuais. A CONTRATADA estará obrigada a refazer o serviço recusado pela
fiscalização da CNEN-IPEN em virtude de problemas devidamente comprovados.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CNEN/IPEN, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer

danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO.

O valor global deste Contrato é de R$ 107.922,00 (Cento e Sete Mil,

Novecentos e Vinte e Dois Reais), Correspondendo Manutenção Preventiva com

peças 0 valor de R$ 88.466,00 (Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis
Reais) e Manutenção Corretiva R$ 19.456,00 (Dezenove Mil, Quatrocentos e

Cinquenta e Seis Reais).

CLÁUSULA VI DA REPACTUAÇÃO DO VALOR .

Qualquer reajustamento de preços cotados, só poderão ser repactuado,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da proposta,
da data da última repactuação ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a
inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos
originalmente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA A repactuação deverá ser precedida de demonstração
analítica do aumento dos custos, de acordo com Planilha de Custos e Formação de
Preços e devidamente justificada.

CLÁUSULA VII DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento dos serviços, entregues e aceitos pela fiscalização da

CNEN-IPEN, será efetuado mensalmente, até o 20° (vigésimo) dia subsequente à

apresentação pela CONTRATADA, junto à Gerência de Material e Patrimônio GMP,
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 a 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 a CNEN IPEN.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os pagamentos serão creditados em nome da
CONTRATADA, mediante Ordem Bancária (OB), em conta corrente por ela indicada

ou por meio de Ordem Bancária (OB) para pagamento de faturas com código de
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.

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 tributárias de que trata a Instruções Normativas (IN) 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 facultado o faturamento por meio de Nota Fiscal
Eletrônica, que caso escolhido, deverá ser enviada no endereço: nfe©ipen.br.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os pagamentos somente serão liberados 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.

CLÁUSULA VIII - DO PRAZO DE VIGÉNCIA.

Este Contrato terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, ]
contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais ef-
sucessivos ate o limite de 60 meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da IelJ
8 . 666/93. %
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CLÁUSULA |X - DAS PENALIDADES.

No caso do não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as
faça fora do convencionado, a CNEN-IPEN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
a CONTRATADA as seguintes sanções:

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

b) Multa diária de 0,15% (quinze centésimos por cento), para atrasos superiores a 10
(dez) dias, afastada a aplicação do disposto na alínea anterior, incidente sobre o
valor do serviço não entregue.

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias, será considerado como recusa de entrega do
serviço, ensejando a rescisão deste Contrato, porjusta causa e aplicado a multa de

10% (dez por cento) do valor global do contrato, a ser inscrita na Divida Ativa da
CNEN e cobrado judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação das
multas previstas no presente contrato, os casos fortuitos ou de força maior que se

enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato
que a CNEN/IPEN der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execução
da obrigação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Em nenhuma hipótese, serão considerados casos
fortuitos ou de força maior prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados à

, CNEN/IPEN, por negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da
CONTRATADA, ou omissão de seus prepostos.

SUBCLÁUSULA QUARTA Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como
previsto na Subcláusula Terceira deverá ser imediatamente comunicado à

CNEN/IPEN, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à

CNEN/SP-IPEN decidir sobre a procedéncia 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 'V'
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784 de 1999. /,.. , (ª

ª!) 9 lMw,
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SUBCLÁUSULA SEXTA A autoridade competente, na aplicação das sanções,
levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA O valor da multa aplicada, após o prazo recursal e não
aceito pela CNEN-IPEN, previsto na Subclãusula Quinta, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela CNEN/IPEN, ou se for o caso, será inscrita
na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULA OITAVA As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

SUBCLÁUSULA NONA Em função da natureza da infração, a CNEN-IPEN poderá
aplicar ainda a CONTRATADA as penalidades da suspensão do seu direito de licitar,
nos termos do Artigo 7º da lei 10.520/05, ou instruir o processo para que seja

declarada inidônea para licitar ou contratar, nos termos do inciso 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 X - DA RESCISÃO CONTRATUAL.

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

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão do contrato também poderá se efetuar nos
termos do artigo 79, da Lei nº 8.666/93:

enUmerados nos incisos l a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93;

.
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I. determinada por ato unilateral e escrito da CNEN/IPEN, aos casos %
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II. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a administração;

Ill.judicialmente, nos termos da legislação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em caso de rescisão conforme previsto no inciso I da

subcláusula primeira, aplicar-se-á no que couber, os direitos decorrentes do artigo 80,
da Lei nº 8.666/93, que regulará os casos omissos.

CLÁUSULA XI - DA CAUÇÃOIFIANÇA.

Nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA
dispensada de apresentar a garantia prevista no citado dispositivo legal.

CLÁUSULA xu » DA LICITAÇÃO.

O presente Contrato não foi precedido de licitação vez que o mesmo se
enquadrou em hipótese de inexigibilidade de licitação, por exclusividade de fornecimento,
nos termos do Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme despachos às fls. XX do

processo CNEN-IPEN nº 01342000108/2015-89, aplicando se subsidiariamente a Lei nº
8.666 de 21 junho de 1993.

CLÁUSULA XIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição,
a Proposta de Preços da CONTRATADA, juntada às fls. 74/79 do processo CNEN/IPEN
nº 01342000108/2015 89, bem como, todos os demais documentos constantes do

referido Processo, naquilo que não o contrariar. _,!
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CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica , Elemento de Despesa 339039,
Nota de Empenho nº 2015NE800627, de 08/06/2015, Programa de Trabalho da União
nº 19.662205924780001.

SUBCLAUSULA ÚNICA - As despesas estimadas para os exercícios subsequentes

serão objeto de destaque específico, a ser oportunamente formalizado mediante
emissão de nota de empenho.

CLÁUSULA XVI - DA AUTORIZAÇÃO.

Este contrato é firmado ao amparo da Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada
pela Lei nº 6189, de 16 de dezembro de 1974, com redação dada pela Lei nº 7.781,
de 27/06/1989.

CLÁUSULA XVII - 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 vinte dias daquela data, nos termos Parágrafo Único do
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com a redação que lhe deu a Lei nº 8.883, de
08/06/94.

CLÁUSULA XVIIl - 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
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, por estarem assim justas e CONTRATADAS, as partes assinam o
presente instrumento em O3 (trés) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
juntamente com duas testemunhas.

São Paulo,22 de Junho de 2015.

  JOSECA' OS BRESSIANI
ifSuperintendente

COMISSÃO NA bIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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LOREszó LUTTICHAU
Diretor/Sócio

IMAUTOMATICHE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

ST MUNHAS:

I] CIMI» top (3%)
WILSON APARECIDO PAREJO CAL

 

IJUNIOR
Diretor Administrativo CNEN/IPEN Gerente de Infraestrutura Radiofarmácia

RG nº 12.622,916 RG nº 9.090.495

CPF nº 062.993.808 37 CPF nº 043.207.678-61

Obs.- Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
parecer de fIs.122/124 do processo.
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