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. MA Raposa 53900.017273/2015-09 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DE ITAPEUA 4398/2019 de 28/02/2019 NÃO EXISTE

. MA São Luís 53000.070723/2013-65 Associação Comunitária de Comunicação de Cantanhede 331/2019 de 11/01/2019 R EC U S A D O

. PR Curitiba 53000.070491/2013-45 Associação Comunitária Cultural E Artística Folha Do Boqueirão 6458/2019 de 08/03/2019 MUDOU-SE

. MG Lavras 53000.007680/2014-62 Fundação Abraham Lincoln Fal 6458/2019 de 08/03/2019 MUDOU-SE

EM 6 DE MAIO DE 2019.

Vilma de Fatima Alvarenga Fanis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Coordenadora-Geral de Radiodifusão Comunitária, no uso das suas atribuições resolve, pelo presente Edital, NOTIFICAR O INDEFERIMENTO do processo da(s) entidade(s) abaixo
relacionada(s), por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido ou sem possibilidade de entrega de correspondência. A(s) interessada(s) poderá(ão) interpor Recurso Administrativo, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste Edital. A não manifestação da entidade implicará o ARQUIVAMENTO do processo correspondente. A documentação deverá
ser remetida ao http://sistema.mc.gov.br/CADSEIWeb/pages/externo/SisCADSEI.jsf ou à Secretaria de Radiodifusão, no endereço Esplanada dos Ministérios - Ministério das Comunicações -
Bloco "R" - Anexo - 3o Andar - Ala Oeste -CEP: 70044-900 - Brasília - D.F.

. UF LO C A L I DA D E Nº DO PROCESSO E N T I DA D E Nº DO OFÍCIO E DATA MOTIVO DA
D E V O LU Ç ÃO

. TO Tocantins 53000.011958/2013-15 Associação São Sebastiao de Difusão Comunicação E Cultura - ASSDDCEC 47095/2018 de
28/11/2018

NÃO EXISTE

. GO Pires do Rio 53000.053380/2010-21 Associação Unidos por Pires do Rio 7796/2019 de 14/03/2019 E N D E R EÇO
INSUFICIENTE

EM 6 DE MAIO DE 2019.
Vilma de Fatima Alvarenga Fanis

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 413001

Número do Contrato: 65/2018.
Nº Processo: 53500009419201971.
PREGÃO SISPP Nº 8/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES. CNPJ
Contratado: 37073624000149. Contratado : ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI -.Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência por 236 dias, de 05/05/2019 a 26/12/2019. Fundamento
Legal: art. 57, III, V, §1º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/05/2019 a 26/12/2019. Data de
Assinatura: 03/05/2019.

(SICON - 06/05/2019) 413001-41231-2019NE800066
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 50/2017

Nº Processo: 53528003263201663. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE -
TELECOMUNICACOES. CNPJ Contratado: 73317513000102. Contratado : VIP ELEV A D O R ES
LTDA - EPP -.Objeto: Rescisão Unilateral do Contrato Original da prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do elevador da Gerência Regional da Anatel no Rio
Grande do Sul Fundamento Legal: art. 79, I c/c art. 78, I da Lei 8.666/93. Data de Rescisão:
06/05/2019.

(SICON - 06/05/2019) 413001-41231-2019NE800066
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Paraná e Santa Catarina, uma vez
frustrada a intimação por via postal, e por se encontrar em local incerto e não sabido,
INTIMA o(a) interessado(a), entidade ao final indicado(a), nos termos do § único, do art.
110, do Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Resolução nº 612/2013, da
Decisão proferida no processo abaixo relacionado. Observado o disposto no § 6º, do art.
115, do RIA, RECURSO ADMINISTRATIVO poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias,
contados da data de publicação deste edital, em qualquer unidade da Anatel, identificado
com o CPF ou CNPJ da entidade e assinado pelo interessado(a) ou por
procurador/representante legal, acompanhado do documento que comprove a sua
condição. A aferição da tempestividade considerará a data do protocolo do Recurso na
Agência e não a data de sua postagem nos Correios. O processo prosseguirá
independentemente do atendimento a esta intimação. A íntegra da Intimação pode ser
acessada por meio do site da Agência:
www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes-eletronicas. (PROCESSO:
53516.004129/2017-08, ENTIDADE: SALETE SOUZA, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº
653.833.979-49).

CELSO FRANCISCO ZEMANN
GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Gerente Regional da Anatel no Estado de Minas Gerais, tendo em vista
não ter sido possível a intimação de forma pessoal, ou por via postal, e por se
encontrar em local incerto e não sabido, NOTIFICA o RESPONSÁVEL LEGAL da entidade
INFOLU NETWORK EIRELI - CNPJ N.º 22.799.875/0001-38, o senhor LUCIANO DOS REIS
MACHADO, inscrito no CPF sob o nº 251.001.318-10, nos termos do §1º, do art. 110,
do Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Resolução nº 612/2013, da
instauração, em seu desfavor, de Procedimento para Apuração de Descumprimento de
Obrigações (PADO) n° 53524.003330/2018-41, por infringir os dispositivos dos arts. 4º
e 55º, inciso IV, alínea ''c'', ambos do anexo à Resolução nº 242, de 30/11/2000,
estando o infrator sujeito às sanções administrativas previstas nos arts. 54 e 55, inciso
IV, alínea ''c'', ambos do anexo à Resolução nº 242/2000 c/c art. 173, inciso II, da Lei
nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT). Devendo ser observado o
disposto no art. 82, inciso II, do RIA, que concede o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de DEFESA, contados da data de publicação deste edital. As razões de
defesa poderão ser apresentadas na Gerência Regional da Anatel no Estado de Minas
Gerais, com endereço à Rua Maranhão, nº 166 - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte
- CEP 30150-330, ou em qualquer outra representação da Anatel no território nacional,
devidamente identificadas com o CPF ou CNPJ da entidade e assinadas pelo próprio
interessado ou por procurador legalmente constituído, no caso de pessoa física, ou
pelo representante legal, no caso de pessoa jurídica, acompanhada dos respectivos
documentos comprobatórios da representação. O processo prosseguirá
independentemente do atendimento a esta intimação, sendo que vista/cópia poderá
ser solicitada no site da Anatel: http://sistemas.anatel.gov.br/focus.

HERMANN BERGMANN GARCIA E SILVA

GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 78/2016 - GR01; Data de assinatura:
02/05/2019; Contratada: INTERLIMP GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI; Objeto: Correção de
valores do Segundo e Terceiro Termo Aditivo; Vigência: 15/12/2018 a 14/12/2019;
Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº8666/93; Valor total do contrato: R$
201.450,60 (duzentos e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos);
Processo 53504.008573/2017-23.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato GR01 nº42/2017-ANATEL; Data de assinatura:
03/05/2019; Contratada: KING AUTOMOTORES LTDA; Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do contrato GR01 n.º42/2017 - Anatel, pelo período de 12 (doze) meses; Vigência:
16/05/2019 a 15/05/2020; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com
base no Parecer Referencial n.º 47/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU; Processo nº
53504.012291/2017-21.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2019 - UASG 113201

Número do Contrato: 8/2015.
Nº Processo: 01341002447201429.
PREGÃO SISPP Nº 22/2014. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 01017610000160. Contratado : TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA-
.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses do contrato de prestação de
serviços de manutenção predial da CNEN/Sede. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Vigência: 06/04/2019 a 06/04/2020. Valor Total: R$1.530.100,80. Fonte: 250110100 -
2019NE800051. Data de Assinatura: 06/04/2019.

(SICON - 06/05/2019) 113201-11501-2019NE800084
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342001171201885.
INEXIGIBILIDADE Nº 35/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NU C L EA R .
CNPJ Contratado: 00565830000166. Contratado : LYNX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de instalaçao e manutenção
preventiva e corretiva de 02(dois) equipamento Laser de bobeamento, modelo ASCEND do
Laboratorio do CLA no IPEN-CNEN/SP. Fundamento Legal: Art. 25-CP da Lei 8666/93 .
Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2022. Valor Total: R$50.000,00. Fonte: 100000000 -
2018NE801500. Data de Assinatura: 06/05/2019.

(SICON - 06/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 113202

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 01342000078201853.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUC L EA R .
CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-
EBC. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se inalteradas e ratificadas as
demais cláusulas contratuais pactuadas. Fundamento Legal: Art. 57-II da Leri 8666/93 .
Vigência: 20/04/2019 a 19/04/2020. Valor Total: R$30.000,00. Fonte: 250110100 -
2018NE800286. Data de Assinatura: 19/04/2019.

(SICON - 06/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 113202

Número do Contrato: 30/2018.
Nº Processo: 01342000375201718.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -
NUCLEAR. CNPJ Contratado: 58835299000184. Contratado : NATMAR MOLDES E PLA S T I CO S
LTDA -.Objeto: Acrescer ao objeto contratual a quantidade de 816 unidades de Blindagem
de Chumbo Grande (G) para despacho de I-131 no CR do IPEN-CNEN/SP. Fundamento
Legal: §1º-II-Art. 65 da Lei 8666/93 .Vigência: 24/04/2019 a 14/06/2019. Valor Total:
R$97.920,00. Fonte: 250110100 - 2019NE800290. Data de Assinatura: 24/04/2019.

(SICON - 06/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 31/2019 - UASG 113202

Número do Contrato: 49/2013.
Nº Processo: 01342000397201354.
PREGÃO SISPP Nº 38/2013. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR.
CNPJ Contratado: 08090509000184. Contratado : ARCHANGEL'S SERVICOS EM PORTARIA ,-
MONITORAMENTO E LIMPE. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais 30 (trinta)
dias, a contar do primeiro dia subsequente ao do vencimento, mantendo-se inalteradas e
ratificadas as demais cláusulas contratuais pactuadas. Fundamento Legal: Artifo 57-II da Lei
8666/93 .Vigência: 05/05/2019 a 04/06/2019. Valor Total: R$401.682,06. Fonte: 250110100
- 2019NE800231. Data de Assinatura: 03/05/2019.

(SICON - 06/05/2019) 113202-11501-2019NE801854

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Serviço Público Federal

COMISSAONACIONALDEENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALACAO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE DOIS LASERS DE
BOMBEAMENTO, MODELO ASCEND, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR ATRAVÉS DE SEU,”,
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E
NUCLEARES (IPEN—CNEN/SP) E A EMPRESA
LYNX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, NA
FORMAABAIXO:

CONTRATO Nº 081 .201 8
LIVRO Nº 001/2018
PROCESSO Nº 01342001171/2018-85

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 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 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 Orgão Conveniado —— IPEN-CNEN/SP, 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 DOU. nº 33, página 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 DOU. nº 243, página 6, Seção

página 16, Seção 1, em 02.07.2014, ambas do Senhor Presidente da Comissão Naci
de Energia Nuclear, doravante designado IPEN-CNEN/SP e a empresa LY
COMÉRCIO E IMPORTACAO LTDA., com sede à Rua Aimberê, nº 1887 — Sumaré — Sa
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Serviço Público Federal
COMISSAONACIONALDEENERGIA NUCLEAR

INSTITUT0 DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

Paulo — SP — CEP: 01258020, inscrita no CNPJ sob nº 00.565.830/0001-66, neste ato
representada pelo Sr. Abrão Helio Zatz, sócio-administrador, portadora do RG. nº
6.640.316-SSP/SP e do CPF/MF nº 876.654.098—49, 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 demais normas que regem a espécie, sob as condições e Cláusulas adiante
estipuladas, que mutuamente outorgam e aceitam, de acordo com o Processo CNEN nº
01342.001171I2018—85,a sabe:

CLÁUSULA l - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto, por parte da CONTRATADAao IPEN-
CNEN/SP, a prestação do serviço de instalação e manutenção preventiva e corretiva de
02 (dois) lasers de bombeamento, modelo ASCEND, de propriedade do lPEN—CNEN/SP,
conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento contratual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Entende-se por manutenção PREVENTIVA, prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos a qual deverá ser executada trimestralmente. Referida
manutenção consistirá de ajustes e regulagens, testes, verificação e reparos. Para casos
não cobertos pelas rotinas aqui discriminadas, serão observadas as normas técnicas
vigentes ou a própria experiência da CONTRATADA no ramo, de comum acordo com o
Fiscal deste contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Entende—se por manutenção CORRETIVA os ajustes e
correções necessários a superação de defeitos observados, seja por desgastes, falhas ou
acidentes, tanto nas instalações como em peças. Ajustes e correções estas exigidas pela
supervisão efetuada pela CONTRATADAou por solicitação do Fiscal deste contrato.

CLÁUSULA Il - DA FORMA DE EXECUÇÃO

A prestação de serviço aqui contratada deverá ser realizada na forma de
execução indireta, por preço global, obedecerá às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações e as seguintes condições:

1. Instalação dos 02 (dois) lasers de bombeamento, a ser concluída no prazo de 60
(sessenta) dias contados a partir da assinatura deste contrato;

,J/
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COMISSAONACIONALDEENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0DEPESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

2. Manutenção preventiva trimestrais dentro do período de 36 (trinta e seis) meses de
Garantia contados a partir da assinatura deste contrato;

3. Manutenção corretiva eventual, após constatada sua necessidade pela
CONTRATADAe/ou solicitação do Fiscal deste contrato:

3.1. As peças de substituição eventual, cuja necessidade seja constatada pela
CONTRATADA, deverão ser fornecidas sem ônus para o IPEN-CNEN/SP, nos
primeiros 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste contrato,
visto o período de garantia estabelecido pelo Fabricante NEWPORT Corporation
conforme Proforma Invoice U10219A18 (fl. 154) e declaração do Sr. Requisitante a fl.

151.
3.2. As peças de substituição eventual, cuja necessidade seja constatada pela

CONTRATADA, dentro do periodo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de
12 (doze) meses da assinatura deste contrato, serão adquiridas pela lPEN—CNEN/SP,
através de processo distinto.

4. Avaliação dos 02 (dois) lasers de bombeamento, com a emissão de relatório
indicando os reparos eventualmente necessários para o inicio das Manutenções
Preventivas. Referido relatório deverá ser submetido ao Fiscal deste contrato para
analise e aprovação.

5. Tanto a manutenção preventiva trimestral como a manutenção corretiva eventual,
deverão, após sua conclusão, ser acompanhada de relatório de serviço emitida pelo
Técnico da CONTRATADA responsável por referida manutenção. Relatório este a ser
submetido ao Fiscal deste contrato.

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

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Tanto a manutenção preventiva como a corretiva, deverá
ocorrer de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — As manutenções corretivas ocorrerão, após constat da
necessidade através da manutenção preventiva mensal, bem como por qualq ., r
momento através de chamado técnico a ser efetuado pelo Sr. Fiscal deste contrato.
chamados serão efetuados através de emails.

M 3
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COMISSAONACIONALDEENERGIA NUCLEAR
INSTITUT0DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

SUBCLÁUSULA QUARTA - Todos os materiais e equipamentos aplicados nos serviços
de manutenção, (trocas, substituições, etc.) deverão ser relacionados e informados ao
fiscal deste contrato através de relatório dos serviços prestados, indicando as suas
referências, locais em que foram aplicados, número de série (Partnumber se houver),
valores em R$ e/ou outras informações que possibilitem as identificações, no local, dos
materiais aplicados, assinada em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas pelo
responsável! representante da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA deverá avaliar os 02 (dois) lasers de
bombeamento, modelo ASCEND e emitir relatório indicando os reparos eventualmente
necessários para o início das Manutenções Preventivas. Referido relatório deverá ser
submetido ao Fiscal deste contrato para análise e aprovação.
CLÁUSULA ||| - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES

Além do estipulado nas demais cláusulas deste contrato, a CONTRATADAe
o lPEN-CNEN/SP ficarão obrigados a:

| - DA CONTRATADA:

a)É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto contratado em
estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as

j especificações técnicas e obrigações contidas neste instrumento contratual, e
em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso
XIII, 66. 68, 69, 70 e 71 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 assumindo-as
integralmente.

b)A CONTRATADA deverá avaliar os 02 (dois) lasers de bombeamento, modelo
ASCEND e emitir relatório indicando os reparos eventualmente necessários para
o início das Manutenções Preventivas.
b.1) Referido relatório deverá ser submetido ao Fiscal deste contrato para análise
e aprovação.

c) Responsabilizar—se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao
lPEN-CNEN/SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da
legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme especifica o
no artigo 70 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

,//(3 & 4
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COMISSAONACIONALDEENERGIA NUCLEAR
INSTITUTODEPESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

d) Atender prontamente todas as condições técnicas e de habilitação exigidas neste
Contrato.

e) Efetuar as manutenções preventivas e corretivas, sem interrupção dos serviços.
f) Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo Fiscal deste

Contrato, assumindo todo ônus do não comparecimento às reuniões.
g) Apresentar os empregados que desempenharão suas tarefas, devidamente limpos

e uniformizados, identificados por crachás e munidos dos equipamentos de
proteção e segurança que se fizerem necessários.

h)jObservar 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.

i) Refazer dentro do periodo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para o IPEN-
CNEN/SP, todo serviço que apresentar defeitos, erros, omissão ou quaisquer
outras irregularidades constatadas pela fiscalização, inclusive com relação a
reposição de peças danificadas durante a manutenção corretiva.

j) A CONTRATADA não transferirá, não sublocará para outra firma, nem no todo
nem em parte, o objeto deste contrato de manutenção.

k) A CONTRATADAserá responsável pelo transporte de quaisquer equipamentos em
caso de necessidadede reparos em oficinas externas, como também pela limpeza
de toda a área após a conclusão dos trabalhos de manutenção, inclusive de toda
a sucata.

l) Prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, utilizando pessoal
especialmente treinado, habilitado a manter os equipamentos devidamente
ajustados e em perfeitas condições de funcionamento e de segurança.

m) A CONTRATADA deverá comprovar através de documento a ser emitido
devidamente assinado pelo seu Representante Legal, a habilitação e treinamento

? do pessoal que irá realizar as manutenções, objeto deste contrato.
n) Comunica r ao Fiscal deste contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter

urgente, prestando os esclarecimentos necessários.
o)A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (catorze) anos.

p) A CONTRATADAdeverá observar que é vedada a indicação de familiar de ag nte
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Comis

M&M
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Nacional de Energia Nuclear, em atendimento ao artigo 7º do Decreto nº 7.203 de
04/06/2010.

q) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de contratação, inclusive no
que concerne as regularidades fiscais, trabalhistas, jurídicas e econômica—
Hnanceha.

r) Oferecer garantia do serviço de instalação dos 02 (dois) lasers de bombeamento,
pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Dentro desse período deverão ser
realizadas OBRIGATORIAMENTE as manutenções preventivas trimestrais e as
manutenções corretivas eventuais.

s)A CONTRATADA se obriga a manter sempre atualizados os seus dados
cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso,
principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração
contratual.

ll — DO IPEN-CNENISP:

a) Pagar com pontualidade o preço acordado;

b) Cumprir todas as normas e condições do Contrato;

c) Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena
execução do contrato a ser celebrado;

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;

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

9) Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas — CEIS, através do
Portal da Transparência (www.transparencia.qov.br) e no Cadastro Nacional de
Condenações por Ato de improbidade Administrativa expedida pelo Conse ho
NaCionaI de Justiça (CNJ), disponível no endereço www.cn'|.'|us.br, sendo impre sa
declaração demonstrativa da Licitante.
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h) Emitir Guia de Recolhimento da União — GRU em nome da CONTRATADA, para o
pagamento de multas estipuladas na clausula IX deste contrato, quando da não
realização dos serviços de manutenção preventiva trimestral e corretiva eventual, a
serem realizadas dentro do período de 36 (trinta e seis) meses de garantia neste
contrato estipulada.

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO

O IPEN—CNEN/SP reserva—se o direito de exercer fiscalização sobre a
prestação dos serviços objeto deste instrumento contratual, através de servidor
credenciado, o qual estará investido de plenos poderes para aceitar ou recusar os
serviços que se encontrarem em desacordo com o solicitado neste contrato e com as
normas técnicas pertinentes.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Enquanto a fiscalização não declarar o serviço
definitivamente aceito, a CONTRATADA estará inadimplente com suas obrigações
contratuais.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA estará obrigada a refazer o serviço
recusado pela fiscalização da IPEN-CNEN/SP em virtude de problemas devidamente
comprovados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei nº 8.666/93 o
serviço de instalação dos 02 (dois) lasers de bombeamento será recebido
provisoriamente pelo Fiscal do contrato, nos termos da clausula III deste instrumento, no
prazo de 03 (três) dias corridos. Após no prazo de + 02(dois) dias corridos, será lavado o
Termo de Recebimento Definitivo desse serviço de instalação, onde será observada sua
qualidade. Após esse prazo será processado o pagamento, conforme caput da clausula
VlI deste contrato.

SUBCLÁUSULA QUARTA - As manutenções preventivas e corretivas, dar-se-ão pelo
período de 36 (trinta e seis) meses obedecendo o estipulado nos itens de 1 a 5 da
clausula II deste instrumento contratual, e a não realização destas ou sua realização de
forma não satisfatória, acarretara as penalidades descritas na clausula IX deste contrato.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
lPEN-CNEN/SP, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA elo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quais
danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

P
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CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que
corresponde a instalação dos 02 (dois) lasers de bombeamento e as manutenções
preventivas trimestrais e corretivas eventuais, a serem OBRIGATORIAMENTE
realizadas pelo período de 36 (trinta e seis) meses de garantia, contados a partir da
assinatura deste contrato. Neste valor estão inclusas também todas as despesas
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto deste contrato, 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 cumprimento integral do objeto da presente contratação.

CLÁUSULA Vl - DO REAJUSTE

Os preços são fixos e irreajustáveis.

SUBCLAUSULA ÚNICA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste Contrato, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários ao
serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor, consoante o disposto no artigo 65,
55 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993

CLÁUSULA Vll — DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do serviço de instalação dos 02 (dois) lasers de
bombeamento aceito definitivamente pela Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, será
efetuado em parcela única, até o 20º (vigésimo) dia subsequente à apresentação pela
Contratada, junto ao Setor de Recebimento de Materiais da Gerência de Material e
Patrimônio, da Nota Fiscal devidamente preenchida e detalhada, devendo indicar em seu
corpo o nome do banco, o número da agência, a praça e o número da conta, para que
seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento. Observar que mesmo após o
pagamento, fica a CONTRATADA OBRIGADA a realizar as manutenções
preventivas trimestrais e manutenção corretiva eventual pelo período de 36 (trinta e
seis) meses de garantia contados da assinatura deste contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, a respectiva Nota Fiscal/Fatura erá
restituída à CONTRATADA para as correções necessárias e o pagamento fi ará
sobrestado até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótes o
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prazo para pagamento iniciar-se—á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a lPEN-CNEN/SP.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Os pagamentos serão efetuados através de Ordem
Bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela futura
Contratada, mediante Ordem Bancária Crédito (080), ou por meio de Ordem Bancária
Fatura (OBF), com código de barras, cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da lN-RFB
nº 1.234 de 11.01.2012. Será considerada a data de pagamento o dia em que constar
como emitida a Ordem Bancária.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento, mediante a emissão de qualquer
modalidade de Ordem Bancária, será realizado desde que a futura 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
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 - 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.

SUBCLÁUSULA SEXTA — O lPEN-CNEN/SP poderá reter o pagamento do serviço,
objeto, deste contrato, independentemente da aplicação das penalidades previstas na em
sua clausula IX, ou da faculdade de rescisão do contrato, em caso de faltas que, a critério
do lPEN—CNEN/SP, prejudiquem a execução do contrato e até que as mesmas sejam
sanadas. -

SUBCLÁUSULA SETIMA - Conforme o disposto no art. 36 5 Gº, da IN SLTl/MP nº 2, de
30.04.2008, alterada pela IN SLTl/MP nº 3, de 16.10.2009, a retenção ou glosa no
pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contrato:

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

ii./9
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Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade inferior à
demandada.

SUBCLÁUSULA OITAVA — No caso de eventual atraso do pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = | X N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

I = Índice de compensação financeira assim apurado:
I = TX/100

365

CLÁUSULA VIII - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigência desse contrato é de 36 (trinta e seis) meses, contados
de sua assinatura, ou seja tem inicio na data de 06.05.2019 e encerramento em
05.05.2022, tendo em vista que as manutenções preventivas trimestrais e corretivas
eventuais correrão por conta desta Garantia contratual.

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 da CNEN/IPEN, 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 o valor deste contrato. .,
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Além das sanções previstas nos itens anteriores,
ressalvados os casos de força maior devidamente comprovado e aceitos pelo IPEN-
CNEN/SP, caso a Contratada atrase a entrega dos serviços, ficará sujeita às seguintes
multas:

a) Multa diária de 0,10% (dez centésimos por cento), para atrasos de até 10 (dez) dias,
incidente sobre o valor 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.

o) O atraso superior a 30 (trinta) dias, será considerado como recusa de entrega do
serviço, ensejando a rescisão deste Contrato, por justa 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.

d) O pagamento das multas estipuladas nesta clausula IX, deverão ser feitos através de
Guia de Recolhimentoda União — GRU, em nome do(a) CONTRATADA.

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 Segunda deverá ser imediatamente comunicado à CNEN/IPEN,
por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo à lPEN-CNEN/SP decidir
sobre a procedência ou não das razões apresentadas.

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

«W.?
((A“

,(?



_
Serviço Público Federal

COMISSAONACIONALDE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTODEPESQUISAS ENERGETICAS ENUCLEARES

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 princípio da proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA — O valor da multa aplicada, após o prazo recursal e não
aceito pela lPEN-CNENISP, previsto na Subcláusula 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 - 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 8666/93:

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

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

lll.judicialmente, nos termos da legislação.

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 8666/93, que regulará os casos omissos.

%!
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CLÁUSULA XI - DA CAUÇÃOIFIANÇA

Nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADAobrigada
a prestar garantia dos serviços, objeto deste contrato, cabendo a ela conforme ê 1º do
referido artigo a escolha da modalidade de garantia.

CLÁUSULA Xllx- DA CONTRATAÇÃO

O serviço ora contratado foi objeto da inexigibilidade amparada pelo caput
do artigo 25 da Lei 8.666/93 e pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 5 de 26.05.2017, ,

conforme processo lPEN-CNEN/SP nº 01342001171/2018-85.

CLÁUSULA XIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição:
a Proposta Comercial da CONTRATADA,juntada à fl. 49 do processo lPEN-CNEN/SP nº
01342001171/2018-85, bem como todos os demais documentos constantes do referido
Processo, naquilo que não O contrariar.

CLÁUSULA le - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dO presente contrato correrão à conta da verba
“Serviço de Terceiros", Elemento de Despesa 339039, Nota de Empenho nº
2018NE801500, de 30.11.2018, Programa de Trabalho da União nº
1 9.572.2059.20UX0001.

SUBCLAUSULA ÚNICA Conforme Orientação Normativa da Advocacia-Geral da União
nº 39, de 13/12/2011 — “A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666,
de 1993, pode ultrapassar O exercício financeiro em que celebrados, desde as despesas
a eles referentes seja integra/mente empenhadas, até 31 de dezembro, permitindo-se,
assim, sua inscrição em restos a pagar.

CLÁUSULA XV - DA AUTORIZAÇÃO

Este contrato é firmado ao amparo da Lei nº 4.118, de 27.08.62, alter d
pela Lei nº 6189, de 16 de dezembro de 1974, com redação dada pela Lei nº 7.781
27/06/1989. /xii/é 13
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CLÁUSULA XVI - 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 Unico 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 xvu - 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.

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. JW Kgsãtãaàloªde maio de 2019.

Dr. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor de UnidadeAdministrativa de Órgão Conveniado

INSTITUTODE PESQUISAS ENERGÉT AS E NUCLEARES
COMISSÃO NACIONAL DE EN GIA NUCLEAR

IPEN-CNEN P

ABRÃO ID 1/
Sócio Administrador

LYNX Comércio e Importação Ltda.

TESTEMUNHAS:

«Aaaa/lokª—
Katia Cristina l Minasian Santos

Infraestrutura ,

IPENCNEN/SP
IPEN—CNEN/SP RG nº 13.376.'I82—4
RG. nº 6.845.499—5 CPF nº 130.316.728—O1
CPF nº 817.573.368-34
Obs.- — Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
parecer de fls. 130/1231 do processo lPEN—CNEN/SP 01342001171/2018-85.
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