
Serviço Publico Federal
COMISSÃO NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 11.123
EMBALAGENS PARA RADIOFARMACOS
BIPARTIDA (TAMPA E CORPO) COM LACRE DE
SEGURANÇA, DISPOSITIVO INTERNO COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATE
TRES TIPOS DE CAIXAS CILiNDRICAs DE
CHUMBO DE TAMANHOS (P - M — G) PARA O
CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-
CNEN/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
ATRAVÉS DE SEU INSTITUTO DE PESQUISAS
ENERGETICAS E NUCLEARES E A MMCONEX
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., FORMA
ABAIXO.

CONTRATO Nº 01.2020
LIVRO Nº 001.2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01342000307l2020-54

Pelo presente instrumento, 3 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 consoanteAnexo ao Decreto nº 6.129, de 20.06.07, Inciso
VII, "'b' com sede à Rua General Severiano, nº 90, no Municipio e Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ sob o nº 00402552/0001-26, por meio do INSTITUTO DE PESQUISAS
ENERGETICAS E NUCLEARES (IPEN), autarquia do Estado de São Paulo, gerido técnica e
administrativamente pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, em conformidade
com Convênio celebrado em 31 de maio de 2012 com o Governo do Estado de São Paulo (DOU
25.07.2012), estabelecido a Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 - 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 Administrativade Órgão Conveniado, 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 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 lPEN—CNEN/SP e a empresa
MMCONEX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., com sede à Rua Jaboatão, 620 —- Casa Verde —

São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 10.350.750/0001-47, neste ato representada pelo Sr.
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INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

Marcelo Nunes Bastos, Sócio Diretor, portador do RG. nº 11,334065-5 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:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA ao IPEN-

CNEN/SP, de 11.128 embalagens para radiofármacos bipartida (tampa e corpo) com
lacre de segurança, dispositivo interno com capacidade de armazenamento de até três
tipos de caixas cilíndricas de chumbo de tamanhos (P — M — G) para o Centro de
Radiofarmácia do iPEN—CNEN/SP, conforme especificações técnicas e quantitativos
constantes abaixo:

ITEM MATERIAL

(Especificação Técnica)

UNID. QTD.

01 EMBALAGEM PARA RADIOFARMACOS BIPARTIDA (TAMPA E
CORPO) COM LACRE DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO INTERNO
COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ TRES TIPOS DE
CAIXAS CILINDRICAS DE CHUMBO DE TAMANHOS (P, M E G)
MEDINDO EM SUA EXTREMIDADE DIÁMETRO DE 108,0 MM X

166,5 MM,

1 - COMPONENTESE CARACTERÍSTICAS:

1.1 - TAMPA: FABRICADA NO MATERIALPOLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), COM ALETAs PARA FACILITARA PEGA
NO MOMENTO DO ROMPIMENTO DO LACRE E ABERTURA,
DOIS LOGOS DO IPEN EM ALTO RELEVO LOCALIZADOS NA
PARTE EXTERNA E EM LADOS OPOSTOS (CONFORME
MODELO E DESENHOS FORNECIDOSPELA CNEN/IPEN),
ALOJAMENTO PARA ACOMODAÇÃO DE ETIQUETA COM
DIÃMETRO DE 20,0 MM No TOPO E CONCÉNTRICO COM O
DIAMETRO EXTERNO, ACOPLAMENTO ENTRE TAMPA E
CORPO POR SISTEMA DE ROSCA DE FECHAMENTO COM
DUAS ENTRADAS, ALTURA DE 3,0 MM E PASSO DE 8,00 MM E

SEM NECESSIDADE DE POSICIONAMENTO PREVIO PARA
REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO E LACRE DE
SEGURANÇA CILINDRICO ESCALONADO DESLIZANTE QUE
NÃO GERE RESIDUO PARA o AMBIEMTENO MOMENTO DA
ABERTURA. - DIMENSÓES DA TAMPA: ALTURAMAXIMA

UN 11.128
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TOTAL: 74,0 MM; DIAMETRO EXTERNO MAXIMO TOTAL: 108
MM (EXCLUINDO ARO DE FECHAMENTO/ROSCA).

1,2 _ CORPO: FABRICADO NO MATERIAL POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PAREDE DUPLA NA LATERAL
PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS, LACRE DE
SEGURANÇA INTEGRADO E SUA RUPTURA NÃO DEVERÁ SE
DAR COM O USO DE FERRAMENTA/ PEÇA OU DISPOSITIVO
ESPECIFICO PARA A SUA RUPTURA - DIMENSÓES DO CORPO:
ALTURA MÁXIMA TOTAL: 108,0 MM; DIÃMETRO EXTERNO
MAXIMO TOTAL: 108 MM (EXCLUINDO

ACOMODAÇÃO DO LACRE DE SEGURANÇA).

1.3 - DISPOSITIVO INTERNO: FABRICADO No MATERIAL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM GUIAS
LATERAIS QUE COM MOVIMENTACAOAXIAL SE ENCAIXAM NO
CORPO, PERMITINDO QUE COM UMA (01) ÚNICA PEÇA SEM
INSERÇÃO OU EXCLUSÃO DE OUTROS DISPOSITIVOS
PLÁSTICOS OU METÁLICOS HAJAACOMODAÇÃO DE TRES
TIPOS DE CAIXAS CILINDRICAS DE CHUMBO.

- DIMENSÓES DO DISPOSITIVO INTERNO: ALTURAMÁXIMA
TOTAL: 29,0 MM; DIAMETRO EXTERNO MÁXIMO TOTAL: 79,0
MM (EXCLUINDO GUIAS LATERAIS).
* TIPOS DE CAIXAS ClLÍNDRICAS DE CHUMBO*. (A) PEQUENA
(P): ALTURA 97 MM X DIAMETRO EXTERNO 53 MM; (B) MÉDIA
(M): ALTURA 105,5 MM X DIAMETRO EXTERNO 64,0 MM; (C)
GRANDE (G): ALTURA 111,3 MM X DIÃMETRO EXTERNO 72
MM.

2 - APRESENTAÇÃO: AS EMBALAGENS DEVEM SER
FORNECIDAS COM ETIQUETA EM BOPP (POLIPROPILENO
BIORIENTADO) TRANSPARENTE, AUTOCOLANTE COM
ADESIVO RESISTENTEA TEMPERATURA ATE 50 GRAUS
CELSIUS NEGATIVOS POR 50 HORAS, COM DIZERES
INSTITUCIONAIS IMPRESSOS NA COR PRETO (CONFORME
MODELO). ETIQUETAS DEVERÃO SEGUIR RDC nº 71, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2009 ARTIGOS 25, 26, 27 e 28 QUE
ESTABELECE REGRAS PARA ROTULAGEM DE
MEDICAMENTOS. DEVERA SER COLOCADA UMA ETIQUETA
AUTOADESIVA COM SÍMBOLO RADIOATIVONA PARTE
SUPERIOR DA TAMPA (DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM)
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í CONFORME MODELO.

3 - ACONDICIONAMENTO: AS EMBALAGENS PLASTICAS
DEVEM SER FORNECIDAS EM SACOS PLÁSTICOS DUPLOS
COM ESPESSURA DE 0,120 MM CADA SELADOS
TERMICAMENTE, TERMOENCOLHÍVEL E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO.

CADA SACO PLÁSTICO DEVERÁ CONTER 12 UNIDADES
COMPLETAS. ESSES DEVEM SER MONTADOS EM PALETE (1,0
x 1,20 M), EM NÚMERO DE UNIDADES EM 6 CAMADAS, E O
CONJUNTO ESTRUTURADO COM "FILM STRETCH" PEBD 0,025
MM

REF.: EMBALAGEM PARA RADIOFARMACOS

2. CLÁUSULA SEGUNDA— DO VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste Contrato, 0
valor global de R$ 499.981,04 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e
oitante e um reais e quatro centavos), com valor unitário de R$ 44,93 (quarenta e
quatro reais e noventa e três centavos).

2.2. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de
Preços da CONTRATADA - documento SEI - 0360389 bem como todos os demais
documentos constantes do referido Processo.

2.3. Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer
título, devendo o fornecimento ser executado sem ônus adicional a CONTRATANTE.

2.4. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a
CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente não seja satisfatório para O atendimento ao objeto, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 57, 5 1º, da Lei nº 8666/1993 (art. 23 da
Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MP).

2.5. Os preços constantes da proposta - documento SEI 0360389 a este Contrato são de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

2.6. A CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários na
planilha de custos e formação de preços, Portanto, em caso de erro ou cotação
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incompatível com o regime tributário a que se submete. serão adotadas as orientações a
seguir:
I - cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda
a execução contratual;
ll - cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos
Acórdãos TCU nº 3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010—2ª Câmara, nº 1.442/2010—2ª
Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha
e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou da repactuação, para fins de total
ressarcimento do débito.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.

3.2.

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 2020NE800030 de 10102l2020.

Gestão/Unidade: 113202
Fonte: 0250

Programa de Trabalho da UNIÃO: 19662220624780001
PI: 24780000013.

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.

4. CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÉNCIA

4.1. O prazo de vigência deste Contrato e de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da sua
assinatura, com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

4.1.1. Este contrato será rescindido antecipadamente na Hipótese de ser ultimato o
procedimento licitatório, com a consequente formalização do respectivo instrumento
contratual, sem que a CONTRATADA caiba qualquer tipo de indenização por tal
resolução.
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5. CLÁUSULA QUINTA — DA FORMA DE EXECUÇÃO

5.1. As entregas das embalagens objeto deste contrato deverão ser efetuadas no Setor de
Recebimento do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio do IPEN—CNEN/SP, conforme
estabelecido no Cronograma de entrega descrito no item 11.2 deste contrato, todas as
quartas-feiras de cada semana, no horário das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas,
Nas ocasiões em que a quarta-feira for feriado a entrega deverá ser antecipada para o dia
útil imediatamente anterior.

5.2. Para o fornecimento do objeto deste Contrato, deverá ser obedecida as seguintes
condições:
5.2.1. 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;

5.2.2. para Transporte: Temperatura Ambiente;

5.2.3. as embalagens devem ser fornecidas com etiqueta em Bopp (polipropileno
Biorientado) transparente, autocolante com adesivo, com dizeres institucionais
impressos;

5.2.4. etiqueta do corpo: deverá seguir RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009 artigos 25,
26, 27 e 28 que estabelece regras para rotulagem de medicamentos. O "layout" da
etiqueta devera' ser pré aprovado pela área técnica do Centro de Radiofarmácia;

5.2.5. etiqueta da tampa: devera ser colocada uma etiqueta autoadesiva com símbolo
radioativo na parte superior da tampa (diâmetro externo de 20 mm),

5.2.6. as embalagens plásticas devem ser fornecidas em sacos plásticos duplos com
espessura de 0,20 mm cada selados termicamente, termo encolhível e com etiqueta
de identificação;

5.2.7. cada saco plástico deverá conter 12 unidades completas. Esses devem ser
montados em paletes, estruturados com "fi/m stretch”;

5.2.8. procedimento logístico de entrega (se for o caso): devem ser efetuadas no
Almoxarifado Central do IPEN;

5.2.9. 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,

5.3. 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:

Comissão Permanente de Modelos de chrtações e ContratosAdministrativos da COHSLIRDHB'GEÍBI da União
Termo de Relerénaa - Modelo para Pregão Eletrônico ServrçasNào Continuados

Página 6
Atualização Dezembro/2015

É
,



Serviço Público Federu/
COMISSÃO NACIONALDE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO DEPESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

5.3.1. lote;

5.3.2. descrição;
5.3.3. fabricante;

5.3.4. validade;
5.3.5. data de fabricação / montagem;
5.3.6. vista explodida;
5.3.7. dimensões da etiqueta: 100 mm x 100 mm;

5.3.8. impressão na cor preta, tipo Arial 14;

6. CLÁUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, fica a CONTRATADA dispensada de
quaisquerdas modalidades de garantia previstas no citado dispositivo legal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

7.1. Efetuar a entrega das embalagens 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 no item 11.2 desse contratoe tudo mais que for
necessário à sua perfeita execução, ainda que não expressamente mencionado, mas
comprovadamente necessário;

7.2. Responsabilizar-se pela qualidade das embalagens fornecidas e por sua substituição no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus adicional para o lPEN—

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;

7.3. Oferecer garantia mínima dos materiais, objeto deste contrato, 12 (doze) meses contados
a partir da aceitação definitiva por parte do Fiscal deste instrumento contratual.

7.4. Atender às solicitações do lPEN-CNEN/SP. que se relacionarem com o objeto deste
contrato;

7.5. 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;
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7.6. 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.

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

7.8. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

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

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

7.12. 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;

7.13. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme
exigência do inciso V do art, 27 da Lei nº 8666/93, acrescentado pela Lei nº 9.854, de
27.10.99,

8. CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

8.1. Pagar com pontualidade o preço acordado;
8.2. Cumprir todas as normas e condições do presente contrato;
8.3. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena

execução do presente instrumento contratual;
8.4. Notificar a CONTRATADA com 48 horas de antecedência, no caso de imprevistos como,

quaisquer alterações de horários na rotina de trabalho do IPEN-CNEN/SP, ou
impossibilidade de receber o material na data agendada e, ainda, de outras informações
consideradas úteis ao bom desempenhodo fornecimento do objeto deste contrato e nos
casos que envolvam alterações na fabricação do material;

8.5. Expedir, por escrito, eventuais advertências, multas e penalidades dirigidas a Contratada,
obedecido o devido processo legal;
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8.6. Notificar a Contratada quaisquer irregularidades constatadas na execução do contrato,
pedindo providências para a regularização das mesmas;

8.7. Realizar consulta ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas — CEIS, através do
Portal da Transparência (www transparenciagovbr), sendo impressa declaração
demonstrativa da CONTRATADA e ao Cadastro Nacional de condenações por ato de
improbidade Administrativa expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disponivel
no endereço www.cn Ius br sendo impressa declaração demonstrativa da CONTRATADA.

8.8. Realizar diligências para verificar a adequação das embalagensàs exigências deste
Instrumento Contratual e do Termo de Referencia - documento SEI 0357798 0 qual passa
a fazer parte integrante deste contrato, em especial, em relação ao cumprimento do artigo
Sº 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 contraditórioe ampla defesa, este contrato
será rescindido.

8.9. Cumprir o estabelecido no Art. 11 da IN—RFB nº 1.234 de 11.01.2012, bem como suas
alterações.

9. CLÁUSULA NONA — DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1. O lPEN-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 para aceitar ou
recusar as embalagens que se encontrarem em desacordo com o solicitado neste
Contrato e com as normas técnicas pertinentes.

9.2. A Contratada estará obrigada a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
embalagem recusada pela fiscalização do IPEN-CNEN/SP em virtude de problemas
devidamente comprovados.

9.3. Nos termos do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93. as embalagens serão recebidas
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 Vl deste Instrumento Contratual.

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

.. #
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9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Agente Fiscalizador
deverão ser solicitadas ao SECLI - Serviço de Gestão de Contratos e Licitações, em
tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

9.6. A comunicação entre o SECLI e/ou Fiscal do contrato e a CONTRATADA será por meio
escrito, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a
execução da contratação.

9.7. Ao Agente Fiscalizador do Contrato designados pela autoridade competente do IPEN-
CNEN/SP caberá o ateste das faturas dos serviços prestados, desde que cumpridas as
exigências estabelecidas no Contrato.

9.8. O Agente Fiscalizador do Contrato pode sustar qualquer trabalho/entrega que esteja em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. O acompanhamentoe a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes do IPEN/CNEN-SP(Fiscal do Contrato), especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 10º do decreto nº 9.507, de 21
de setembro de 2018.

10.2. O Fiscal do Contrato deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle do fornecimento do objeto aqui tratado e do contrato.

10.3. A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência - documento SEI O357798e no presente
instrumento contratual.

10.4. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05 de 26 de maio de 2017, quando for o caso.

10.5. O Fiscal do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais , conforme o
disposto nos 55 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas no item 19 do Termo de Referência - documento SEI 0357798 e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei nº 8.666, de 1993.

Comlssão Permanente de Modelos de mutações e ContratosAdminlstratwos da Consultoria—Geral da União
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10.7. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTl/MPOG nº 02,
de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

10.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade do IPEN/CNEN-SP ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento das embalagens, objeto deste contrato. entregues e aceitas
definitivamente pela Fiscalização do lPEN-CNEN/SP, será efetuado obedecendo o
disposto no Cronograma de Entrega descrito no item 10.2 deste Contrato, até o 30“
(trigésimo) 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.

11.2. Cronograma de Entrega:

DESCRIÇÃO ENTREGA (SEMANAL) QUANTIDADE TOTAL

11.128 — Embalagens para 1ª entrega: 552 unidades 11.128
radiofármacos bipartida (tampa

e corpo) com lacre de
segurança, dispositivo interno

com capacidade de
armazenamentode até três
tipos de caixas cilíndricas de
chumbo de tamanhos (P — M —

G) para o centro de
radiofarmácia do IPEN-

CNEN/SP,

Demais entregas semanais:
540—560 unidades.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, a respectiva Nota Fiscal/Fatura será restituida 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

Comissão Permanente de Modelos de Llcdaçães& ContratosAdmmlslrallvos da ConsultorlarGeral da União
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após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CNEN.

11.4. 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. Sera
considerada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária.

11.5. 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 (le ) 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 - PMSP.

11.6. 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.

11.7. Nos termos do Protocolo ICMS 42, de 0307.2009, é obrigatório o faturamento através
de Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser enviada no endereço: nfeQigenbr.

11.8. 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.

11.9. O IPEN-CNEN/SP poderá 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.

11.10. 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 lPEN—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 compensação financeira assim apurado:
I = (TX/1001
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11.11. Conforme o disposto no art. 36 5 6º, da IN SLTI/MP nº 2, de 3004.2008, alterada pela
IN SLTI/MP nº 3, de 16.10.2009, a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das
sanções cabíveis, ocorrerá quando o contrato:

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

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses que couber, previstas no art. 65
da Lei nº 8 666/1993, desde que haja interesse do IPEN-CNEN/SP com a apresentação
das devidas justificativas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO

13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçõEs ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de não cumprimento das obrigações assumidas, ou caso as faça fora do
convencionado, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do IPEN-CNEN/SPe conforme a
gravidade do caso, a 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,

14.2. Além das sanções previstas no item 141 deste contrato, ressalvados os casos de força
maior devidamente comprovado e aceitos pelo IPEN—CNENISP, caso a Contratada atrase
a entrega das embalagens, ficará sujeita às seguintes multas:

14.2.1.Multa de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, para atrasos de até 10 (dez)
dias, incidente sobre o valor das embalagens não entregues;

14.2.2.Multa de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 10

(dez) dias, incidente sobre o valor das embalagensnão entregues;
14.2.3,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.

cornissào Permanente de Modelos de Lmuações & ContratosAdministrativos da Consultoria—Geral da Uniãº
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14.3. 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 IPEN-CNEN/SPder causa e que
venha a prejudicar ou impossibilitar a execução do fornecimento.

14.4. 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.

14.5. Qualquer evento considerado pela CONTRATADA como previsto no item 14.3 deverá
ser imediatamente comunicado ao lPEN-CNENISP, por escrito, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, cabendo ao lPEN-CNEN/SPdecidir sobre a procedência ou não das razões
apresentadas.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9784 de 1999.

14.7. 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 principio da proporcionalidade,

14.8. 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.

14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.10. Em função da natureza da infração, o IPEN-CNEN/SP poderá aplicar ainda a
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.

14.11. O IPEN-CNEN/SP poderá realizar diligências para verificar a adequação das
embalagens 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no art. 78 da Lei nº 8666/1993,

CDMISSÉD Permanente de Modelos de Licitações e ContratosAdmmrstralzvos da CunsullorlarGeral da União
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15.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados
por ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente motivados, asseguradas. à
CONTRATADA, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla
defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da CONTRATANTE para
que, se o desejar, a CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha
recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão
rescisória.

15.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:
| - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII

e XVII do art. 78 da Lei nº 8666/1993.
lI - amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração.
lIl - judicial, nos termos da legislação,

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO A
PROPOSTA

16.1. O presente Contrato fundamenta-se:
l - na Lei nº 8666/1993;
ll - na Lei nº 8078/1990 — Código de Defesa do Consumidor. no que couber;
Ill - demais normativos legais atinentes ao tema.

16.2. O presente Contrato vincula-se proposta da CONTRATADA — documento SEI 0360389.

16.3. O presente Contrato não foi precedido de licitação vez que o mesmo se enquadra na
situação de inviabilidade de competição, nos termos do "caput” do art. 25, da Lei nº
8666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato no Diário
Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma prevista no parágrafo único do
art. 61 da Lei nº 8666/1993.
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. 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.

18.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

São Paulo. 10 de Fevereiro de 2020.

DR. WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor de Unidade Administrativa de Órgão Conveniada
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IPEN-'CNEN/SP,

MARCELO
Sóci - Diretor.

MMCONEX PRODU S PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ Nº 10. 50.750/0001-47.

TESTEMUNHAS:

uau“ e «Mªx.
KATIA CRISTINA IUNES MINASIANSANTOS

Coordenadora de Administração e Ger nte do Centro de Radiofarmácia —

Infraestrutura —COADM CECRF
IPEN-CNEN/SP IPEN-CNEN/SP

RG nº: 12.756.573 RG.: nº: 43.309278-6
CPF nº: 064.014.178-11 CPF.: nº“. 337,065678-73
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