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COMISSÃONACIONALDE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 5.300 EMBALAGENS
ESPECÍFICAS PARA DESPACHO DE “GERADOR DE
TECNECIO” PARA DESPACHO DE RADIOFÁRMACOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR ATRAVÉS DE SEU INSTITUTO DE PESQUISAS
ENERGÉTICAS E NUCLEARES E A EMPRESA MMCONEX
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 053.2019
Livro nº 001/2019
PROCESSO IPEN—CNEN/SP Nº 01342004467/2019-39

CONTRATANTE: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), Autarquia
Federal criada pela Lei nº 4.118, de 27.08.62, alterada pela Lei nº 6.189, de 16.12.74, com a
redação dada pela Lei nº 7.781, de 27.06.89, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação consoante Anexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07, Inciso VII, “b',
com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Município e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ sob o nº 00402552/0001—26, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES (IPEN), autarquia do Estado de São Paulo, gerido técnica e
administrativamente pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em conformidade
com Convênio celebrado em 31 de maio de 2012 com o Governo do Estado de São Paulo
(DOU 25.07.2012), estabelecido a Av. Prof. Lineu Prestes, 2.242 - Cidade Universitária
"Armando de Salles Oliveira", Butantã, no Município e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ
sob o nº 00402552/0005—50 e Inscrição Estadual nº 110.670.880.110, neste ato representado
pelo seu Diretor da Unidade Administrativa de Órgão Conveniado, Wilson Aparecido Parejo
Calvo, casado, Engenheiro de Materiais, carteira de identidade nº 12.622916, Orgão Expedidor
SSP/SP, CPF nº 062.993.808-37 residente e domiciliado à Rua Desembargador Júlio Cesar de
Faria, nº 80, Jardim Bonfiglioli, São Paulo — SP, no uso das atribuições e competências que lhe
são conferidas pela Portaria MCTI nº 928, de 02.03.2017 (DOU nº 50, de 14.03.17 — seção 2) e
Portaria CNEN nº 88, de 17.12.2012 (DOU nº 243, pg. 6, Seção 1, de 18.12.12) e pela Portaria
CNEN nº 34, de 30.06.2014 (DOU nº 124, pg. 16, Seção 1, de 02.07.2014), ambas do Senhor
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, doravante designado IPEN-CNEN/SP;
CONTRATADA: MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, com sede à Rua
Jaboatão, nº 620 — Casa Verde —- São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 10.350.750/0001-47,
neste ato representada pelo Sr. Marcelo Nunes Bastos, Sócia Diretor, portadora do RG. nº
11.334.065-5 SSP—SP e do CPF nº 022.374.808—00, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado o presente Termo, mediante as cláusulas e
condições seguintes, observadas as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas
alterações posteriores, conforme segue:

CLÁUSULA | - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA ao IPEN-CNENISP,
de 5.300 embalagens específicas para despacho de “gerador de tecnécio”, conforme
especificações técnicas descritas na Tabela 1 da presente clausula, bem com das condições
estabelecidas no Termo de Referência —— documento SEI 0285591, 0 qual passa a fazer parte
integrante deste instrumento contratual.
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Item

Tabela 1 — Especificação Técnica
MATERIAL

(Especificação Técnica)
UNID. QTD.

EMBALAGEM ESPECÍFICAPARA DESPACHODE “GERADOR
DE TECNECIO'j, CONFORME AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:

1- CORPO:

1.1- MATERIAL: POLIPROPILENO;

1.2 - COR: AZUL;

1.3 - DIMENSÓES:

A. ALTURAMÁXIMA: 385,00 mm

B. ALTURAMÍNIMA: 350,00 mm

C. DIÃMETRO EXTERNO MÁXIMO: 320,00 mm

D. DIÃMETRO EXTERNO MINIMO (BASE): 260,00 mm

E. ESPESSURA MÍNIMA: 1,9 mm

1.4 - CAPACIDADE DE CARGA MINIMA: 40 kg.

1.5 - DIZERES INSTITUCIONAIS E REQUISITOS DE
TRANSPORTE: CONFORME NORMA CNEN-NE-5.01.

2 - ALÇA METÁLICA OU PLÁSTICA: CONTENDO MANÍPULO
ERGONOMICO, SISTEMA PIVOTADO, COM CAPACIDADE DE
TRANSPORTEDINAMICOA UMA CARGA DE NO MINIMO 40
kg.

3 — TAMPA: COMPATÍVEL COM A EMBALAGEM, FABRICADA
NO MATERIAL POLIPROPILENO COPOLIMERO. DEVERÁ
CONTER ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE ETIQUETA DE 120 X
100 mm, FECHAMENTO AUTO-TRAVANTE E HERMÉTICO E
LACRE DE INVIOLABILIDADE.

A. ALTURAMÁXIMA: 28,8 mm

4. _ SUPORTE INTERNO: PODE SER FABRICADO EM
POLIESTIRENO, POLIPROPILENO, POLIETILENO OU
MATERIAL POLIMERICO COMPATÍVEL, PARA ABSORÇÃO DE
CHOQUESMECANICOS QUE GARANTAMA IMOBILIDADE DO
RECIPIENTE DENOMINADO "GERADOR DE TECNÉCIO"

UN 5.300
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(DESENHO Nº A1613/00 OO—I-_01) E NO MÍNIMO 01 (UM)
ESTOJO PARA ACOMODAÇAO DE 28 (VINTE E OITO)
FRASCOS, SENDO COMPOSTODE:

4.1 - BLINDAGEM DE CHUMBO: PODE SER DISPONIBILIZADA
EM DUAS CONFIGURAÇOES:

4.1.1 — PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: BLINDAGEMDE CHUMBO
INSERIDA NO SUPORTE INTERNO SEM CONTATO COM A
EMBALAGEMDE "GERADOR DE TECNECIO";

4.1.2 - SEGUNDA CONFIGURAÇÃO: BLINDAGEMDE CHUMBO
EXPOSTA OU COM CONTATO DIRETO COM EMBALAGEMDO
GERADOR DE TECNECIO (RPG), NESTE CASO:

4.1.2.1 — A BLINDAGEMDEVE SER REVESTIDA, COM
OBJETIVO DE CONTENÇAO DE PARTICULAS;

4.1.2.2 - A BLINDAGEMDEVE RECEBER PINTURA ESPECIAL

4.1.2.2.1 - PINTURA ESPECIAL: É AQUELA APLICAÇÃO DE
CAMADA DE TINTA QUE VENHA OFERECER FIXAÇÃO NA
SUPERFÍCIEDO CHUMBO DE MANEIRA UNIFORME, SEM
FALHAS E SEM DESPRENDER RESÍDUOS;

4.1.2.3 - A BLINDAGEMDEVE PERMITIR FACIL LIMPEZA E
SANITIZAÇAO;

4.1.2.4 -A BLINDAGEMPODE SER CONFECCIONADA EM
"COPO UNICO" OU EM PEÇAS SEPARADAS: TUBO E DISCO.

4.1.2.5 - DIMENSOES TUBO DE CHUMBO:

A. DIÃMETRO EXTERNO APROX.: 170 mm
B. ALTURAAPROX.: 170 mm
C. ESPESSURA MINIMA: 8,5 mm

4.1.2.6 - DIMENSÓES DISCO DE CHUMBO:

A. DIAMETRO EXTERNO MAXIMO: 170 mm
B. DIAMETRO EXTERNO MINIMO: 80 mm
C. ESPESSURA MINIMA: 8,5 mm.

4.2 — O SUPORTE INTERNO DEVERÁ SER FIXADO NA BASE
DA EMBAGEM

4.3 - TAMPA DO SUPORTE INTERNO (ITEM_
OPCIONAL): COMPATIVEL COM A DIMENSAO DA
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EMBALAGEM E COR DO SUPORTE INTERNO.

5 — ESTOJO PARA FRASCOS COM LACRE DE
INVIOLABILIDADE:

5.1 - QUANTIDADE: NO MÍNIMO 01 (UM) ESTOJO PARA CADA
UNIDADEDE DESPACHO (EMBALAGEM)DE GERADOR DE
TECNECIO (DESENHO ESQUEMATICO CR-1000-OO—O1).

5.2 - MATERIAL: PODE SER FABRICADO EM POLIESTIRENO,
POLIPROPILENO, POLIETILENQ, MATERIAL POLIMERICO
COMPATIVEL OU PAPEL CARTAO DE ALTA GRAMATURA.

5.3 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 28 (VINTE E OITO)
FRASCOS DE VIDRO, SENDO 14 (QUATORZE) FRASCOS
CONTENDO CLORETO DE SÓDIO E 14 (QUATORZE)
FRASCOS EM VÁCUO:

5.3.1 - DIÃMETRO MÁXIMO DO FRASCO: 28 mm

5.3.2 — ALTURA DO FRASCO: 62 mm

5.4 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

5.4.1 - O ESTOJO DEVERÁ SER ACOMODADO NO INTERIOR
DO RECIPIENTE, DE MANEIRAQUE PROTEJAOS FRASCOS
CONTRA IMPACTOS.

5.4.2 - OS ESTOJOS CONFECCIONADOS COM MATERIAIS
NÃO TRANSLUCIDOS/ OPACOS DEVERÃO CONTER“
IDENTIFICAÇOES EM VERMELHO (PARA FRASCOS A
VACUO) E EM AZUL (PARA FRASCOS DE CLORETO DE
SODIO).

5.4.3 - PARA OS ESTOJOS CONFECCIONADOS EM DE PAPEL
CARTÃO (OU MATERIAL OPACO), SOLICITA—SE UM
FORMATO, QUE O CONJUNTO DE 14 FRASCOS POSSAM
SER VISUALIZADOS ANTES DA LACRAÇAO DO ESTOJO.

6 — CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO:

6.1- A EMBALAGEMESPECÍFICAPARA DESPACHO DE
“GERADOR DE TECNÉCIO” DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE
QUALIFICAÇÃO EMITIDO PELO ORGAO CREDENCIADOR:
CENTRO DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
NUCLEAR — BH - MG.

REFERENCIA: EMBALAGEMESPECÍFICA PARA DESPACHO
DE “GERADOR DE TECNECIO”
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CLÁUSULA || - DA FORMA DE EXECUÇÃO

As entregas dos materiais objeto deste contrato deverão ser efetuadas no Setor de
Recebimento do Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio do IPEN-CNEN/SP, todas as
segundas-feiras ou terças-feiras de cada semana, no horário das 09:00 às 16:00 horas,
obedecendo o Cronograma de entrega que segue descrito na subclausula primeira dessa
clausula ll.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA — CRONOGRAMA DE ENTREGA

DESCRIÇÃO ENTREGA QTD

ENTREGAS soe
,

DEMANDADo
EMBALAGEM ESPECIFICAPARADESPACHO DEPARTAMENTO 400 A 410

DE “GERADORDE TECNECIO” TECNICO Do UNIDADES/SEMANA
CENTRO DE

RADIOFARMACIA

Obs. Nas ocasiões em que a segunda—feira ou terça-feira for feriado a entrega deverá ser
antecipada para o dia útil imediatamente anterior: Datas Semanais — estabelecidas no Anexo A
deste Termo de Contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Para o fornecimento do objeto deste Contrato, deverão ser
obedecidas as seguintes condições:

a. para embalagem: o material deverá ser entregue acondicionado em embalagem
apropriada conforme a natureza de cada produto, para garantir a integridade física
do conteúdo durante o transporte, em conformidade com a legislação vigente.

b. para transporte: temperatura ambiente.
c. estimativa temporal de retorno da embalagem de gerador exaurido: aproximadamente

100 dias (a partir da assinatura do contrato);
d. as embalagens poderão ser reutilizadas em até 03 (três) vezes.
e. para o caso de reutilização acima de 03 (três) vezes, deverá ser fornecido documento

de aprovação pelo órgão certificador atestando a qualidade das embalagens
reutilizadas.

f.materiais reutilizados devem ser identificados e qualificados com emissões de
relatórios periódicos ao IPEN.

g. logística de entrega e retirada: responsabilidade da licitante.

h. identificação para rastreabilidade dos itens reutilizáveis: responsabilidade da licitante.
' i. as embalagens (objeto deste Termo de Referência) devem ser fornecidas paletizadas

em paletes padrão (1,0 x 1,20 m), com 36 unidades por paletes divididas em 03
camadas com 12 unidades. Dispositivo na interface entre tampa e corpo das
embalagens com objetivo de evitar travamento das mesmas. Os paletes devem ser
revestidos com capa plástica de polietileno PEDB com espessura mínima de 0,2 mm,
denominada embalagem primária, esse plástico revestido com filme stretch PEBD de

5
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até 0.050 mm, denominado embalagem secundária. A superfície da embalagem
plástica denominada primária bem como o embalado acondicionado dentro desta,
deve ser isenta de partículas, fuligens, óleos, graxas e quaisquer tipos de sujeiras
que possam contaminar as embalagens.

j.Estojos: devem ser embaladas em unidade numérica compatível para otimização de
manuseio e nas configurações de embalagens: primária, secundária e possível
terciária.

k. Em caso de opção por lacre em papel para os estojos, o licitante deve enviar
previamente o material para ser aprovado pela área técnica do Centro de
Radiofarmácia. A apresentação deve ser preferencialmente em rolos.

I.Procedimento logístico de entrega (se for o caso): devem ser efetuadas no
Almoxarifado Central do lPEN.

m.transporte das embalagens: veículos com carroceria tipo baú (fechado), limpos e
adequados conforme requisitos estabelecidos pelo servidor(es) responsável pelo
recebimento, conforme portaria. Durante as entregas, os veículos deverão ser
vistoriados e aprovados pelo servidor(es) responsável(eis) pelo recebimento,
conforme portaria.

n. logística de transporte de entrega de novas embalagens e retirada de embalagens
exauridas, devem obedecer a horários distintos aos horários de produção do centro
de radiofarmácia.

o. identificação na embalagem de revestimento externa para entrega: a embalagem
plástica primária de revestimento para entrega deve conter etiqueta de identificação
contendo as seguintes informações:
«/ lote;
—/ descrição;
ffabricante;
/ validade;
J data de fabricação / montagem;

/ vista explodida;
./ dimensões da etiqueta: 100 mm x 100 mm;

/ impressão na cor preta, tipo Arial 14

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÓES E RESPONSABILIDADES

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

I - DA CONTRATADA:

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

b. Responsabilizar—se pela qualidade dos materiais fornecidos e por sua substituição no
período máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus adicional para o IPEN-
CNEN/SP, e enquanto não houver sido definitivamente aceitos, caso não se encontrem
dentro das especificações técnicas estabelecidas neste contrato, divirjam do que foi
solicitado ou apresentem defeitos e/ou vícios redibitórios;

c. Oferecer garantia minima dos materiais, objeto deste edital, de 12 (doze) meses contados a
partir da aceitação definitiva por parte do fiscal deste contrato;

d. Manter absoluto controle sobre as embalagens fornecidas (objeto deste Termo de
Referência), responsabilizando-se pela sua qualidade, seja no preparo, na embalagem ou
no transporte, bem como perante as autoridades fiscalizadoras, incorrendo em
responsabilidade civil e criminal, por eventuais consequências do uso e fornecimento de
embalagens alteradas ou impróprias para a finalidade a que se destinam;

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

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

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

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

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

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

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

l. Garantir fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados no
contrato;

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

lil
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I- DO IPEN-CNENISP:

a. Pagar com pontualidade o preço acordado, salvo a ocorrência de fatos previstos neste
contrato;

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

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

d. Informar imediatamente a CONTRATADA de quaisquer deficiências verificadas durante o
recebimento ou processamento dos radioisótopos;

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

_—h Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas a Contratada,
obedecido o devido processo legal;

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

h. Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas — CElS, através do Portal
da Transparência (www.transparencia.oov.br) e/ou consulta consolidada de Pessoa Jurídica
do Tribunal de Contras de União (https:l/certidoes-apf.apps.tcu.qov.brl), sendo impressa
declaração demonstrativa da CONTRATADA e ao Cadastro Nacional de condenações por
ato de improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
disponível no endereço www.cn'|.'|us.br sendo impressa declaração demonstrativa da
CONTRATADA.

i. Realizar diligências para verificar a adequação dos materiais às exigências deste
Instrumento Contratual e do Termo de Referencia — documento SEI 0285591, 0 qual passa
a fazer parte integrante deste contrato, em especial, em relação ao cumprimento do artigo 5º
da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental. Caso não se
confirme essa adequação e garantidos o contraditório e ampla defesa, este contrato será
rescindido.

j. Cumprir o estabelecido no Art. 11 da lN-RFB nº 1.234 de 11.01.2012, bem como suas
alterações.

CLÁUSULA lV - DA FISCALIZAÇÃO

O IPEN-CNEN/SP fiscalizará as entregas parciais do objeto deste contrato através de uma
Comissão a ser designada pela autoridade competente da Instituição, constituída de no
minimo 03 membros, a qual poderá aceitar ou recusar os materiais que se encontrarem
desacordo com o solicitado neste Contrato e com as normas técnicas pertinentes. Ú ,
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratada estará obrigada a repor, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, qualquer material recusado pela fiscalização do IPEN-CNEN/SP em virtude de
problemas devidamente comprovados.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93, os
materiais serão recebidos provisoriamente pelo Fiscal deste Contrato, no prazo de 02 (dois)
dias úteis. Após, no prazo de + 05 (cinco) dias úteis, totalizando 07 (sete) dias úteis, será
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo do objeto, onde será observada sua qualidade, nos
termos exigidos em contrato. Após esse prazo será processado o pagamento, conforme
“caput” da clausula VI deste Instrumento Contratual.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do IPEN-
CNEN/SP, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
cumprimento das obrigações estipuladas neste instrumento contratual, nem por quaisquer
danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatada.

CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO

O valor global para a aquisição e de R$ 1.747.728,00 (Hum milhão, setecentos e quarenta e
sete mil, setecentos e vinte e oito reais), sendo o valor unitário de R$ 329,76 (trezentos e
vinte e nove reais e setenta e seis centavos), conforme proposta comercial — documento
SEI 0285656.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA VI - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos materiais, objeto deste contrato, entregues e aceitos definitivamente pela
Fiscalização do IPEN-CNEN/SP, será efetuado obedecendo o disposto no Cronograma de
Entrega descrito em sua Cláusula II — Da Forma de Execução, com pagamento até o 20º
(vigésimo) dia, após cada entrega, mediante a apresentação pela CONTRATADA, junto ao
Setor de Recebimento de Materiais da Gerência de Material e Patrimônio, da Nota Fiscal
devidamente preenchida e detalhada, devendo indicar em seu corpo o nome do banco, o
número da agência, a praça e o número da conta, para que seja efetuado o crédito bancário
referente ao pagamento.

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 CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a CNEN.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os pagamentos serão efetuados através de Ordem Bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, mediante
Ordem Bancária Crédito (OBC), ou por meio de Ordem Bancária Fatura (OBF), com código de
barras, cumprindo-se o estabelecido no Art. 11 da 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.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade
de Ordem Bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a
permitir o cumprimento das exigências legais, no que se refere às retenções de tributos e
contribuições que trata as instruções Normativas (INs ) da RFB nº 971 de 13/11/2009 e nº
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 - Os pagamentos somente serão processados se o CNPJ
constante da Nota Fiscal/Fatura for aquele indicado na proposta apresentada pela Contratada
na fase da contratação.

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

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os pagamentos somente serão liberados após confirmação de que
a CONTRATADA continua regular com a Seguridade Social (INSS e FGTS) e com a Fazenda
Pública.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA — O lPEN—CNEN/SPpoderá reter o pagamento de qualquer parcela
independentemente da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, ou da faculdade de
rescisão do contrato, em caso de faltas que, a seu critério, prejudiquem a execução deste
contrato e até que as mesmas sejam sanadas.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pelo IPEN—CNEN/SP, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = | 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 compensaçãofinanceira assim apurado:
I=1TXI1OOI

365

SUBCLÁUSULA NONA- Conforme o disposto no art. 36 5 6º, da IN SLTl/MP nº 2, de
30.04.2008, alterada pela IN SLTl/MP nº 3, de 16.10.2009, a retenção ou glosa no
pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contrato:
I— não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas ou:
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II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-Ios com qualidade inferior à demandada.

CLÁUSULA VII - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com início em
09.12.2019 e encerramento em 08.03.2020.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este Contrato será rescindido antecipadamente na hipótese de ser
ultimato o procedimento licitatório, com a consequente formalização do respectivo instrumento
contratual, sem que à Contratada caiba qualquer tipo de indenização por tal resolução.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as faça fora do
convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do IPEN—CNEN/SP e conforme a
gravidade do caso, à penalidade de advertência escrita, sendo que em seguida será aplicada
multa de 10% (cinco por cento) sobre a fatura do mês em que se verificar a ocorrência.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Além das sanções previstas nos itens anteriores, ressalvados os
casos de força maior devidamente comprovado e aceitos pela IPEN-CNEN/S, caso a
Contratada atrase a entrega dos materiais, ficará sujeita às seguintes multas:

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

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

c) Atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como recusa de fornecimento, ensejando
a rescisão do contrato, porjusta causa, com a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, a ser inscrita na Divida Ativa da CNEN e cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Terão como ressalva para efeito da não aplicação da multas
previstas no presente contrato, os casos fortuitos ou de força maior que se enquadrem no
parágrafo único do art. 393 do Código Civil ou, ainda, qualquer fato que o lPEN-CNEN/SPder
causa e que venha a prejudicar ou impossibilitar a execução do fornecimento.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Em nenhuma hipótese, serão considerados casos fortuitos ou
de força maior prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados ao lPEN—CNEN/SP, por
negligência, imprudência ou imperícia dos funcionários da contratada, ou omissão de seus
prepostos.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como previsto
na Subcláusula Segunda deverá ser imediatamente comunicado ao lPEN—CNEN/SP, por
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabendo ao 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 administrativoque assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e subsidiariamente a Lei º
9.784 de 1999. VI
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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 a Administração, observado o princípio da proporcionalidade

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

SUBCLÁUSULA OITAVA —- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

SUBCLÁUSULA 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 dos incisos III e
IV do artigo 87 da Lei nº 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.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — O IPEN-CNEN/SP poderá realizar diligências para
verificar a adequação dos materiais às exigências deste contrato, em especial, em relação ao
cumprimento do artigo 5º da IN nº 1 de 19.01.2010 publicada no DOU de 20.01.2012 do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão — MPOG, que dispõe sobre critérios de
sustentabilidade ambiental. Caso não se confirme essa adequação o contrato será rescindido
porjusta causa.

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do 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, independentemente de interpelação judicial.

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

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

ll. 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.

º 996/72
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em caso de rescisão conforme previsto no Inciso I da
Subcla'usula anterior, aplicar-se-á, nO que couber, os direitos decorrentes do artigo 80, da Lei
nº 8.666/93, que regulará os casos omissos.

CLÁUSULA XI - DA CAUÇÃO/FIANÇA

Nos termos dO artigo 56 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA dispensada de quaisquer das
modalidades de garantia previstas no Citado dispositivo legal.

CLÁUSULA XII - DA LICITAÇÃO

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

CLÁUSULA XIII - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de
Preços da CONTRATADA - documento SEI 0285656, 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 “Material de
Consumo”, Elemento de Despesa 339030, e nos exercícios seguintes à conta das dotações
orçamentárias para atender às despesas da mesma natureza, Nota de Empenho nº
2019NE801300 de 05.12.2019, Programa de Trabalho da União nº 19.662.2059.2478.0001.

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

CLÁUSULA xv - DA AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO

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

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 20 (%IJ
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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.

CLÁUSULA xvu - oo FORO

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

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.

“jk/QM
São

Paulâzi
de dezembro de 2019.

Dr. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor da Unidade Administrativa de Órgão Conveniado

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
COMISSÃO NACI AL DE ENERGIA NUCLEAR

IP N-CNEN/SP

”AIA
MARC ES Asros

Sócio Diretor “

,MMCONEX PR DUTOS PARA SAUDE LTDA.

TESTEMUNHAS:
4 //%,“ , ,». ,___, M” » Mv

KATIA CRISTINA I MINASIANSANTOS RA N ARAU PERINI
Coordenadora de Administraçã Gerente do Centro de Radiofarmácia — IPEN-
Infraestrutura - IPEN-CNEN/SP CNEN/SP
RG nº 12756573 RG nº 43.309,278-6
CPF nº 064.014,178-11 CPF nº 337.065,678-73

Obs. — Este Contrato teve a sua minuta aprovada pela Procuradoria Federal, conforme
pareceres documentos SEI 0302817 — 0303092 - 0304035 - processo IPEN-CNENISP nº
01342004467l2019-39.
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