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Processo nº 01350.000224/2017-61. Espécie: Ata de Registro de Pre-
ços nº 04/2017 firmado entre a Agência Espacial Brasileira - AEB,
CNPJ: 86.900.545/0001-70 e a empresa Wiseit Sistemas e Infor-
mática Ltda, CNPJ: 05.795.607/0001-29 - Pregão Eletrônico SRP nº
06/2017. Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de
equipamentos e prestação de serviço de tecnologia da informação e
comunicação a serem fornecidos na medida das necessidades e me-
diante solicitação da AEB. Itens registrados: Grupo 05 - itens 32, 33,
34, 35, 36, 37 e 38; no valor total de R$ 2.202.838,40. Fundamento
Legal: Lei 10.520/02 e demais legislações correlatadas. Vigência:
22/12/2017 a 21/12/2018. Signatários: José Raimundo Braga Coelho -

Presidente da AEB e Robson Floriano Silva - Sócio Diretor da
Wi s e i t .

Processo nº 01350.000224/2017-61. Espécie: Ata de Registro de Pre-
ços nº 05/2017 firmado entre a Agência Espacial Brasileira - AEB,
CNPJ: 86.900.545/0001-70 e a empresa Brasoftware Informática Lt-
da, CNPJ: 57.142.978/0001-05 - Pregão Eletrônico SRP nº 06/2017.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos
e prestação de serviço de tecnologia da informação e comunicação a
serem fornecidos na medida das necessidades e mediante solicitação
da AEB. Itens registrados: Grupo 06 - itens 39, 40, 41, e 42; no valor
total de R$ 266.010,38. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e demais
legislações correlatadas. Vigência: 22/12/2017 a 21/12/2018. Signa-
tários: Laudir Francisco Schmitz - Diretor de Planejamento, Orça-
mento e Administração da AEB e Ariane Andrade dos Santos -
Executiva Comercial de Governo da Brasoftware.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2017

A Anatel torna público o resultado de julgamento do PE-
SRP nº 13/2017, Processo nº 53500.06094/2017-16. Objeto: Aqui-
sição de materiais, peças e equipamentos para manutenção de cli-
matização, manutenção predial e manutenção geral de todo o Com-
plexo Sede da Anatel, conforme Edital e seus anexos. Na ordem:Gru-
po/Item; Valor Total(R$); Vencedor/CNPJ. Grupo 02 / R$ 19.679,15 /
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT-
DA -ME(CNPJ Nº 26.500.918/0001-93); Grupo 04 / R$ 9.412,98/
QUALITE DISTRIBUIDORA E EIRELI (CNPJ nº16.754.240/0001-
11); Grupo 05 / R$ 77.580,85 / REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA -

EPP (CNPJ Nº 05.780.938/0001-95); Grupo 07 / R$ 8.500,00 /
CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ nº
09.255.284/0001-31); Grupo 10 / R$ 5.536,00 / XW ROLAMENTOS
EIRELI - ME (CNPJ Nº 26.761.030/0001-04); Item 111 / R$
286.848,00 / TECHPOWER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS ELETROEL (CNPJ Nº 06.331.064/0001-51); Os Gru-
pos: 01; 03; 08 e 11. Motivação: restaram desertas por inexistência de
proposta. Os Grupos: 06 e 09.Motivação: canceladosna aceitação da
proposta, alguns itens do Grupoencontravam-se acima do estimado.

MOISES GONÇALVES
Superintendente de Administração e Finanças

(SIDEC - 05/01/2018) 413001-41231-2018NE000001

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPETIÇÃO
GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DAS

RELAÇÕES ENTRE PRESTADORAS

EDITAIS DE INTIMAÇÃO

Nº 1328-2017 - Processo nº 53500.008936/2015-07
A GERENTE DE MONITORAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE
PRESTADORAS SUBSTITUTA da Agência Nacional de Telecomu-
nicações - ANATEL, notifica a Empresa de Telefonia Multiusuário
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 68.785.641/0001-32, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, sobre o DESPACHO DE-
CISÓRIO Nº 321/2017/SEI/CPRP/SCP (SEI nº 1968140), que de-
cidiu:
I. DETERMINAR à ETML Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda.
que se abstenha de reter receitas decorrentes da remuneração pelo uso
de rede da Claro S.A., nos termos da regulamentação aplicável ao
Setor de Telecomunicações, sob pena de aplicação das sanções ca-
bíveis;
II. DETERMINAR à ETML o pagamento dos valores devidos a título
de DETRAF quanto ao período de janeiro de 2012 a março de 2015,
acrescidos de multas, juros e correções monetárias, assim como pos-
síveis valores em aberto até a data do efetivo pagamento, descon-
tando-se eventual pagamento efetuado pela ETML e não constante
dos autos da presente Reclamação;
III. DETERMINAR à ETML Empresa de Telefonia Multiusuário Lt-
da. que comprove o cumprimento dos itens anteriores à Anatel no
prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data do pagamento;
IV. FACULTAR à Claro S.A., em caso de atraso no pagamento ou de
inadimplemento de qualquer dos itens anteriores, e procedidos os
respectivos avisos aos usuários, na forma contemplada neste des-
pacho, a suspensão da interconexão com a rede da ETML, devendo
essa suspensão perdurar até que a Reclamada cumpra as suas obri-
gações;
V. DETERMINAR que a ETML Empresa de Telefonia Multiusuário
Ltda. veicule nos jornais de grande circulação da sua área de atuação,
em até 5 (cinco) dias a contar do respectivo inadimplemento do item
'II', pelo período ininterrupto de 7 (sete) dias, e publique pop-up na
sua página inicial da Internet enquanto durar o inadimplemento, co-
municado contendo a seguinte mensagem:

A EMTL Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda. vem a público
informar que, a partir do dia XX/XX/201X, as chamadas que en-
volvam a rede da Nextel Telecomunicações Ltda. estão tempora-
riamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão res-
tabelecidas tão logo sejam dirimidos os problemas identificados.
VI. DETERMINAR que a Claro S.A. somente proceda à suspensão
descrita no item "IV" após a publicação, pela ETML, do comunicado
sobre a suspensão dos serviços com a Reclamante;
VII. DETERMINAR que a ETML Empresa de Telefonia Multiu-
suário Ltda. encaminhe à Agência, no prazo de 5 (cinco) dias a contar
do último dia da divulgação estabelecida nos jornais, comprovação
dos comunicados constantes do item "V";
VIII. DETERMINAR, alternativamente, à Claro S.A. que proceda à
notificação da suspensão da interconexão envolvendo a rede da
ETML, caso seja verificado que a ETML não adotou nenhuma pro-
vidência no sentido de dar cumprimento ao item "V" desse des-
pacho;
IX. DENEGAR o pedido de medida cautelar da Claro S.A.;
X. ENVIAR Memorando à Superintendência de Controle de Obri-
gação (SCO) para análise quanto à instauração de PADO, nos termos
do art. 158, IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela
Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;
XI. NOTIFICAR as partes do teor do presente Despacho

Nº 1329/2017 - Processo nº 53508.003778/2016
A GERENTE DE MONITORAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE
PRESTADORAS SUBSTITUTA da Agência Nacional de Telecomu-
nicações - ANATEL, notifica a Empresa de Telefonia Multiusuário
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 68.785.641/0001-32, por se en-
contrar em local incerto e não sabido, sobre o DESPACHO DE-
CISÓRIO Nº 363/2017/SEI/CPRP/SCP (SEI nº 2088421), que de-
cidiu:
I. DETERMINAR que a Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda, nos
termos do artigo 27, II do Regulamento dos Serviços de Teleco-
municações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de
1998, forneça os serviços de faturamento, cobrança e atendimento
(faturamento conjunto) à Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi
Móvel S.A., no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação das
partes do teor da decisão;
II. DETERMINAR que a Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda
comprove o cumprimento do item I à Superintendência de Com-
petição no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da disponi-
bilização dos serviços elencados no artigo 27, II do Regulamento dos
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n° 73, de 25
de novembro de 1998;
III. FACULTAR a Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi Móvel
S.A., em caso de descumprimento do item I, a procederem a sus-
pensão do tráfego com a Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda.,
caso não seja cumprido o item I. e desde que realizados os res-
pectivos avisos aos usuários, na forma contemplada neste Despa-
cho.
IV. DETERMINAR que a Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda.,
em caso de descumprimento do item I, veicule no seu sítio oficial na
internet ou em jornais de grande circulação da sua área de atuação,
em 2 (dois) dias úteis a contar do respectivo inadimplemento, pelo
período ininterrupto de 7 (sete) dias, comunicado contendo a seguinte
mensagem:
A Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda. vem a público informar
que, a partir do dia XX/XX/201X, as chamadas destinadas à rede da
Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão tem-
porariamente suspensas por motivos de ordem regulatória. As cha-
madas destinadas à rede Telemar Norte Leste S.A. serão restabe-
lecidas tão logo sejam dirimidos os problemas identificados.
V. DETERMINAR, alternativamente, à Telemar Norte Leste S.A., Oi
S.A. e Oi Móvel S.A. que procedam à notificação dos usuários da
reclamada nos termos do item IV, caso seja verificado que a Empresa
de Telefonia Multiusuário Ltda. não adotou nenhuma providência no
sentido de dar cumprimento ao despacho no prazo de 10 (dez) dias, a
contar do respectivo inadimplemento;
VI. DETERMINAR que Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi
Móvel S.A. somente procedam à interrupção descrita no item III, 5
(cinco) dias úteis após a publicação no sítio oficial na internet ou nos
jornais de grande circulação, do primeiro comunicado sobre a sus-
pensão dos serviços;
VII. ENVIAR Memorando à Superintendência de Controle de Obri-
gações para análise quanto à instauração de Procedimento para Apu-
ração de Descumprimento de Obrigações - PADO, nos termos do
artigo 158, IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Re-
solução nº 612, de 29 de abril de 2013; e
VIII. NOTIFICAR as partes do inteiro teor da decisão.

Nº 1330/2017 - Processo nº 53508.003777/2016-57
A GERENTE DE MONITORAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE
PRESTADORAS SUBSTITUTA da Agência Nacional de Telecomu-
nicações - ANATEL, notifica a DSLI VOX 3 Brasil Comunicações
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.053.352/0001-91, por se encontrar
em local incerto e não sabido, sobre o DESPACHO DECISÓRIO Nº
362/2017/SEI/CPRP/SCP (SEI nº 2088359) que decidiu:
I. DETERMINAR que a DSLI Vox 3 Brasil Comunicações, nos
termos do artigo 27, II do Regulamento dos Serviços de Teleco-
municações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de
1998, forneça os serviços de faturamento, cobrança e atendimento
(faturamento conjunto) à Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi
Móvel S.A., no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação das
partes do teor da decisão;
II. DETERMINAR que a DSLI Vox 3 Brasil Comunicações com-
prove o cumprimento do item I à Superintendência de Competição no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da disponibilização dos
serviços elencados no artigo 27, II do Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de no-
vembro de 1998;

III. FACULTAR a Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi Móvel
S.A., em caso de descumprimento do item I, a procederem a sus-
pensão do tráfego com a DSLI Vox 3 Brasil Comunicações, caso não
seja cumprido o item I e desde que realizados os respectivos avisos
aos usuários, na forma contemplada neste Despacho.
IV. DETERMINAR que a DSLI Vox 3 Brasil Comunicações, em caso
de descumprimento do item I, veicule no seu sítio oficial na internet
ou em jornais de grande circulação da sua área de atuação, em 2
(dois) dias úteis a contar do respectivo inadimplemento, pelo período
ininterrupto de 7 (sete) dias, comunicado contendo a seguinte men-
sagem:
A DSLI Vox 3 Brasil Comunicações vem a público informar que, a
partir do dia XX/XX/201X, as chamadas destinadas à rede da Te-
lemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão tempo-
rariamente suspensas por motivos de ordem regulatória. As chamadas
destinadas à rede Telemar Norte Leste S.A. serão restabelecidas tão
logo sejam dirimidos os problemas identificados.
V. DETERMINAR, alternativamente, à Telemar Norte Leste S.A., Oi
S.A. e Oi Móvel S.A. que procedam à notificação dos usuários da
reclamada nos termos do item IV, caso seja verificado que a DSLI
Vox 3 Brasil Comunicações não adotou nenhuma providência no
sentido de dar cumprimento ao despacho no prazo de 10 (dez) dias, a
contar do respectivo inadimplemento;
VI. DETERMINAR que Telemar Norte Leste S.A., Oi S.A. e Oi
Móvel S.A. somente procedam à interrupção descrita no item III, 5
(cinco) dias úteis após a publicação no sítio oficial na internet ou nos
jornais de grande circulação, do primeiro comunicado sobre a sus-
pensão dos serviços;
VII. ENVIAR Memorando à Superintendência de Controle de Obri-
gações para análise quanto à instauração de Procedimento para Apu-
ração de Descumprimento de Obrigações - PADO, nos termos do
artigo 158, IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Re-
solução nº 612, de 29 de abril de 2013; e
VIII. NOTIFICAR as partes do inteiro teor da decisão.

Em, 20 de dezembro de 2017.
ISABELLA BARBOSA DE FREITAS FORTUNA

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2018 - UASG 245209

Nº Processo: 01213011062201761 . Objeto: Aquisição de Resinas e
Colas para encapsulamento de Circuitos Integrados Total de Itens
Licitados: 00006. Edital: 08/01/2018 de 09h00 às 11h30 e de 14h00
às 17h00. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 PORTO
ALEGRE - RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/245209-05-4-2018. Entrega das Propostas: 19/01/2018 às 10h00

GLAUCY RENATA PEREIRA
Analista Administrativo Operacional Aao

(SIDEC - 05/01/2018) 245209-24520-2018NE800012

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2017 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000949201756.
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2017. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
09117727000128. Contratado : ITMS GROUP COMERCIO E SER-
VICOS DE-INFORMACAO LTDA - ME. Objeto: Contratação de
empresa para a prestação de serviço de fornecimento por meio de
assinatura de periódicos científicos na área de tecnologia de Reatores
Nuclear, para as áreas de pesquisas do IPEN-CNEN/SP. Fundamento
Legal: Art.25-I da Lei 8666/93 . Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Valor Total: R$10.232,83. Fonte: 100000000 - 2017NE801847. Data
de Assinatura: 02/01/2018.

(SICON - 05/01/2018) 113202-11501-2017NE800122

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 113202

Número do Contrato: 54/2017.
Nº Processo: 01342000363201793.
PREGÃO SISPP Nº 43/2017. Contratante: COMISSAO NACIONAL
DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 56711567000120.
Contratado : PRIUS - COMERCIO DE MATERIAIS -ELETRICOS E
INSTALACOES L. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais
60 (sesenta dias) a contar do primeiro dia subsequente ao do ven-
cimento, permanecendo inalteradas e ratificas as demais clásulas con-
tratuais padtuadas. Fundamento Legal: Art. 57-II da Lei 8666/93 .
Vigência: 31/12/2017 a 28/02/2018. Data de Assinatura:
29/12/2017.

(SICON - 05/01/2018) 113202-11501-2018NE800122

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2018 - UASG 113202

Número do Contrato: 168/2013.
Nº Processo: 01342001791201318.
PREGÃO SISPP Nº 301/2013. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado:
16594586000108. Contratado : LINK HEALTH GESTAO E CON-
SULTORIA -EM SAUDE LTDA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência
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COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

CONTRATO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS
CIENTÍFICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, ATRAVÉS DO
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES - IPEN-CNEN/SP E A _ITMS GROUP
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇAO LTDA.- ME,
NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 93.2017
LIVRO Nº 001/2017
PROCESSO Nº 01342000949/2017 58

Pelo presente instrumento, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
(CNEN), Autarquia Federal criada pela Lei nº 4. 118, de 27. 08.62, aIterada pela Lei nº 6.189, de
16.12.74, com a redação dada pela Lei n° 7.781, de 27.06. 89, vinculada ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, 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
SaIIes Oliveira", Butantã, no Município e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°
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 12. 622.916, 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 n° 243, pg. 6, Seção 1, de 18.12.12) e pela Portaria CNEN nº 34, de
3006.2014 (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 ITMS
GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, com sede à Rua Estela, nº 515
cj 82 Bloco C Vila Mariana São Paulo- SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.117.727/0001-28,
neste ato, representada pela Sra. Lícia Maria Britto da Silva, Sócia Administradora, portadora do
R.G. nº 23.069.273 4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 255.959.588-55, 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:

AXIS
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

CLÁUSULA I OBJETO.

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, por parte da
CONTRATADA ao lPEN-CNEN/SP, da assinatura de periódicos científicos na área de
Tecnologia de Reatores Nuclear, para todos os pesquisadores das áreas de pesquisa do

IPEN-CNEN/SP e das unidades que compõem o sistema CNEN no país, de acordo com
as condições e especificações constantes da Cláusula II deste contrato.

CLÁUSULA II DA FORMA DE EXECUÇÃO.

O fornecimento de periódicos em Tecnologia de Reatores Nuclear, de que

trata a Cláusula l, são de assinaturas anuais, de 01/01/2018 a 31/01/2018, com acesso
on-Iine, obedecendo as especificações técnicas abaixo descritas:

 

 

 

 

    

ITEM DESCRIÇÃO U.R. QDADE. VALOR (R$)

01 ASME Journal Gas Turbnes & Power GTP SV 01 3.272,88

02 ASME Journal Nuclear Engineering & Radiation SV 01 1.965,35
Science NERS

03 ASME Journal Offshore Mechanics & Arctic SV 01 2.497,30
Engineering OMAE

04 ASME Journal Pressure Vessel Technology PVT SV 01 2.497,30

T 0 T A L 10.232,83     
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA A CONTRATADA deverá permitir o acesso on-line dos

artigos publicados, objeto deste contrato, durante o seu período de vigência, de forma
contínua e ininterrupta, por nº de IP de cada instituição participante da rede de
informação da CNEN (lEN, IRD, SEDE/RJ, CDTN/BH, CRCN/RECIFE, CRCO/GOIANIA,
IPEN/SP), entretanto, o serviço será fiscalizado e gerenciado pela unidade de informação
do IPEN-CNEN/SP.
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INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

SUBCLÁUSULA SEGUNDA O acesso aos fascículos mensais contendo novos artigos,
será ilimitado para dowload e impressão.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Esse Contrato obedecerá às disposições da Lei 8.666/93,
inclusive no que concerne ao seu artigo 55 inciso XII. ... An . 55 São cláusulas
necessárias em todo contrato as que estabelecem: XII a legislação aplicável à
execução do contrato e especialmente aos casos omissos.

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES.

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

I - CONTRATADA:

a) Executar este Contrato de acordo com as condições aqui estipuladas e com
as especificações descritas em sua Cláusula Il Da Forma de Execução e em
rigorosa observância aos procedimentos inerentes a esse tipo de fornecimento e tudo
mais que for necessário à sua perfeita execução, ainda que não expressamente
mencionado;

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

c) 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;

d) Preservar o nome da instituição pela qual for contratada,
responsabilizando-se pelo seu uso indevido;

e) 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;

Não se utilizar de mão de obra de menores de 18 anos para a realização
dos serviços objeto deste Contrato;
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g) 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 n°
9.854, de 27.10.99;

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

fase preparatória da contratação.

II - CNEN-IPEN:

a) Pagar com pontualidade o preço acordado, salvo ocorrência de fatos previstos
neste Contrato;

b) Cumprir todas as normas e condições deste Contrato;

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

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

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

#) Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas CEIS,
através do Portal da Transparéncia (www.transparencia.qov.br), sendo impressa

declaração demonstrativa da licitante e no Cadastro Nacional de condenações
por ato de improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), disponível no endereço www.cn'|.ius.br sendo impressa declaração
demonstrativa da CONTRATADA;

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

CLÁUSULA IV- DA FISCALIZAÇÃO.

O IPEN CNEN/SP reserva-se o direito de exercer fiscalização sobre os
serviços contratados através de servidor credenciado, o qual estará investido de plenos
poderes para aceitar ou recusar, no todo ou em parte, os serviços que se encontrarem
em desacordo com o estipulado neste Contrato e com as normas técnicas pertinentes.
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Quaisquer exigências da fiscalização do IPEN-
CNEN/SP, inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem qualquer ônus para o IPEN-CNEN/SP.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei n° 8.666/93, o
serviço será recebido provisoriamente, nos termos da Cláusula ll, pelo Fiscal deste
contrato, no prazo de 02 (dois) dias. Terminado este prazo será contado mais 10 (dez)
dias, totalizando 12 (doze) dias, onde será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do
serviço, observando-se sua qualidade. Após esse prazo será processado o pagamento,
conforme caput da Cláusula Vl deste Contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA - 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 contrato, nem por quaisquer
danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA V- VALOR DO CONTRAT0.

0 valor anual deste Contrato é de R$ 10.232,83 (dez mil, duzentos e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos).

CLÁUSULA VI DA REPACTUAÇÃO

Qualquer reajustamento de preços cotados, só poderão ser repactuados,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da
proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de
benefícios não previstos originalmente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O reajustamento poderá ser concedido, observando a
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo lPCA, a ser calculado da seguinte
forma:

R= (I I) _
vlo º (_XL os
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ONDE:

R= valor do reajuste processado

V = valor contratual do fornecimento a ser reajustado

Io = índice do IPCA correspondente a 2 meses anteriores a data da assinatura do contrato

I = índice do IPCA relativo a 2 meses anteriores a data do reajuste.

CLÁUSULA VII - FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento do serviço, objeto deste contrato, será efetuado em parcela

única, antecipadamente, até o 20° (vigésimo) dia subsequente ao aceite definitivo pela
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 e o número da conta e do contrato, para que seja efetuado o crédito
bancário referente ao pagamento.

SUBCLAUSULA 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 o IPEN-CNEN/SP.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado através de Ordem
Bancária (OB), para crédito em banco, agéncia 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.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - O pagamento, mediante a emissão de qualquer
modalidade de Ordem Bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, no que se refere às
retenções tributárias e contribuições que trata as Instruções Normativas (IN) - RFB nº 971
de 13/11/2009 e 1.234 de 11/01/2012; Leis 13.701 e 14.042 de 24/12/2003 e 30/08/2005

[.é
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respectivamente e Decreto 53.151 de 17/05/2012 da Prefeitura Municipal de São Paulo -
P.M.S.P.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O pagamento somente será processado se o CNPJ
constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada pela
CONTRATADA.

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

SUBCLÁUSULA SEXTA - O pagamento somente será liberado após confirmação de
que a CONTRATADA continua regular com a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a
Fazenda Pública.

SUBCLAUSULA SET/MA - O IPEN-CNEN/SP poderá reter o pagamento,
independentemente da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, ou da
faculdade de rescisão do contrato, em caso de faltas "que, a critério do IPEN-CNEN/SP,
prejudiquem a execução deste contrato e até que as mesmas sejam sanadas.

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

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

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

CLÁUSULA VIII - DA VIGÉNCIA.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da

data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 60 (sessenta)
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meses, mediante o acordo das partes, através da elaboração de Termo de Aditamento ao
contrato original.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A garantia do objeto deste contrato tem prazo de vigência
próprio e desvinculado do prazo deste contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades, em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois
de expirada a vigência contratual aqui acordada, conforme disposto na Orientação
Normativa AGU nº 51 DOU Seção I, 2.5.2014.

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES.

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as faça
fora do convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do IPEN-CNEN/SP, e
conforme a gravidade do caso, as penalidades que irão de até o máximo de 2 (duas)
advertências escritas, à aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o
valor global do contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA No caso de descumprimento do prazo fixado para
entrega do serviço a CONTRATADA ficará sujeita à multa de mora, observados os
seguintes critérios:

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 Dívida Ativa da
CNEN e cobrado judicialmente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação da
multa prevista no caput desta Cláusula, os casos fortuitos ou de força maior que se

enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato que
o IPEN CNEN/SP der causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a entrega do
servrço.
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SUBCLAUSULA 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.

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

SUBCLAUSULA 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 nº 9.784, de 1999.

SUBCLAUSULA 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 princípio da proporcionalidade.

SUBCLAUSULA SET/MA O valor da multa aplicada, após o prazo recursal,
previsto no art. 87, § 2° da Lei 8.666/93 e não aceito pelo IPEN-CNEN/SP, previsto na
Subcláusula Quinta, será descontado do pagamento, eventualmente devido pelo IPEN
CNEN/SP, ou se for o caso, será inscrita na Divida Ativa da CNEN e cobrada
judicialmente.

SUBCLAUSULA OITAVA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

SUBCLAUSULA NONA - 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 do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e legislação complementar.
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CLÁUSULA X DA RESCISÃO DO CONTRATO.

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

I. Determinada por ato unilateral e escrito do IPEN-CNEN/SP, aos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidos. a termo no processo da
contratação, desde que haja conveniência para a administração;

III.Judicialmente, nos termos da legislação.

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

CLÁUSULA XI - DA CAuçÃO/FIANÇA.

Nos termos do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, fica a CONTRATADA

dispensada de quaisquer das modalidades de garantia previstas no citado dispositivo
legal.

CLÁUSULA XII - DA LICITAçÃo.

O presente Contrato não foi precedido de licitação vez que o mesmo se
enquadra em hipótese de inexigibilidade de licitação, por exclusividade de fornecimento,
nos termos do caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA XIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição,
o Projeto Básico, a Proposta de Preços da CONTRATADA, juntada às fls. 13 a 16 do
processo IPEN CNEN/SP nº 01342000949/2017-58, bem como todos os demais
documentos constantes do referido Processo, naquilo que não o contrariar.

CLÁUSULA XIV- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba

Serviços de Terceiros Assinatura de Periódicos e Anuidades , Elemento de Despesa
339039, Nota de Empenho nº 2017NE801847, de 08/12/2017, Programa de Trabalho da
União nº 19.662.2059.2478.0001.

SUBCLAUSULA UNICA 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 as

despesas a eles referentes seja integralmente empenhadas, ate' 31 de dezembro,
permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA XV - DA AUTORIZAÇÃO. '

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

CLÁUSULA XVI - DA PUBLICIDADE.

A publicação deste Contrato em forma de extrato no Diário Oficial da União,
será providenciada até o 5º (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.
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CLÁUSULA XVII - DO FORO.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, para
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Contrato, com expressa renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente

instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com

duas testemunhas.

São Paulo, 02 de janeiro de 2018.
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Dr. Wilson Aparecido Parejo Calvo

Diretor de Unidade Administrativa de Órgão Conveniado
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IPEN-CNEN/SP

F. QWQ XML A 540m
LICIA MARIA BRITTO DA SILVA

, Sócia Administradora
ITMS GROUP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA.

TESTEMUNHÓS:

1-74,» few _
-ANC LIMA MERY PIEDADZAMUDIO IGAMI

   
/Coordenador de Administração Gerente de Documentação e Informação

e Infraestrutura- DAI Científica
IPEN-CNEN/SP ' IPEN-CNEN/SP
RG Nº 6.845.499-5 RG Nº 3.778.548 5
CPF Nº 817.573.368-34 CPF Nº 768.154.558-15

Obs.- Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
parecer de fl. 94 do processo 01342000949/2017-58.
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