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FAZEM A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR
, CNEN E A DRITANICA
ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIzAçAnHRELI . EPP

stmmenln, de um lado como Conllªlaule,

; comssAo NAcIaNAL

FedelaI, vmcuIada ao Mlmslériu da Crema e
de agem de 1952, alteradª neIa Lei n ª a 159, de
1a de dezembm de 1974, e esta mama aherada pela LeI No 7,731. de 17 de junho de 1939,
através de sua COORDENAÇÃO DO LAuoRATORIo DE Poços DE CALDAS, situada na Rodovia
Paços de caIdas/Andudas. Km 13, no Município de Paços du CaIdas, [sudo de MIrIas GeraIs,
InscrITa no Cadasno Geral de Cuntríhumtes dd MInIsrérIo da Fazenda soh o Nº
na 401,552/0007711, doravante denommada CNEN, mm alo representado por seu
Cºordenador da Lahoralóriu de Poços de Caldas, Dr. ANTONIO LuIz nuINELATo, braererro,
da na Rua GabrreI Duang, N 1 77 , Paços de Camas,
Casado, pesquisador, residenlee dnmí
Canova de Iddnrrdade N º 11057775,expedida peIa ssv/sp,cI=T nu 015.523,553794, CanDrme
Ponana 154 de 11 de janeITO de zum publICadi no DOU n ª 10 de 15 de janeiro de 2013
mªn 2. pàsmz na & delegação de (ompelêuua mnlnrme PaRa/Ia rr so de 03 de março de
2017, puhllcadu no D.C.U, N º 43 de M de março de 2015, seção 2, pdgma 7 e ; DRITANICA
ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP , com sede na Rua um Mendes, nas, BxIrru
Sagrada EamIIiz na Quartº de um Nori me MG Cep 310307110 Insuíta no CNPJ N T
rIz gonna/mm 78,11esle alo mplesenlªdn por IOÃO RAFAEl PINTO EERNANDES, brasílem),
SDIIEIm, dImmT, rnsIdEnle a ddmIcIIIada na rua HOIMendes,185 BaITTO Sagrada ram a na
Crdade de uma HurIzonle MG CEP 310307110, Portador da Carreira de Identidade Nº MG
10 614 Asa expedida pela SSPVMG & CPF 034.503 5357410 doravante denammada
CONTRATADA, acordam em Celebrar D presªule Yerma AúIIIvD ao Conlvalu, regula pela
dlsposições da lei No 8.566, de 21 delunhu de 1993, mm Suas alteraçãei', da LEI nv msma
17 de itho de 2002; do decreto "91.171, de 7 de mm de 1997 e da Insrrucãd Normanva º
as, do 25 de mala de 2017 e suas aITeTações, decorrente ao Pregão N? 03/1017, vmwlzda o
Processo CNEN—mmc N!. mmmoozs/zun Medxanle as (audições e cIáusuIas a Se uIr
DE ENERGIA NUCLEAR-CNEN, Aularqma
TecnaIugIa, mada peIa LeI No 4 115,112 27
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eIIunCIadas,

CIÁUSIHA PRIMEIRA — no OBJETO

o pingente Termo Adeu um par amam a prnrmgaçãn dn prazo de vIgénCiz do CDMTato
drigInarId, Termo nº 03/2017, referente a praia;-ão de sun/Im: ronunuos de Irmpera, asma &
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Conservaçãn plumagem com dIspomhllIzaçãu de mão de cura

um o LAPOC/CNEN

: fomeCImeum DE rumam

un.”,
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0 valor deste contrato para 0 periodo de sua vigência e' de RSSIS 794,52 lseiseentos e quinze
mil, Selecemos e noventa e quatro reaise cinquenta e dois reais).
CLÁUSULA QuARTA

- WILMA DE PAGAMENI'O

o valormensal dns serviços e de «551 3]6,21(cinquenla e um mll, trezentos e dezesseis reais
e Vinte e um centavos), extando nele mmpulados todos os encargos e tributos que vennarn
a .neuiir sobre os Serviços ooielo deste contrato.

Musumaumumn mºndo ORÇIMENTÁKIA
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despesas decorrentes deste Yerma Aditivo estão programadas em dotação clçamenlaria
propria, prt-vista riu orçamento da União, para o exerrício de 2019, na class caçãn abaixo:

As

Cumissân Nacional
Energia Nuclear
.
União Gestora' 113210 rcNEN Comissão Nacional De

Órgão 20301

De

-

—

CNEN

Energia Nuclear /lAPoc

Gestão, 11501 *Comissão Nacional De Enelgla Nuclear
Fome 0100,0174,0250, 0150
Nau/mm da Despesa' 339037
PTRES:

085944/085941/085935

nmovwlo DA mmm
0 amgn ss, parágralo lª da lei 0555/93,

CLÁUSULA SEXTA » DA

acordo tom
combinado com o Inciso XIX do
alugo 19 da instrução Nurmallva SUI/MP nºz/zona e alterações, para o nei eumonmento
de lados as cláusulas e obrigações cunllaluals (irmadas, inclusive multas eventualmente
:mlimdas, a Conlrntzda aoresentnrà renovação da seguro gavanlla, no valor de R$ 30,785]!
(mma mil, setecentos e Oitenta e nove reais, e setenta e três centavos), cºrrespondente à
5%(UH50 por sentei do vaiorgiooai do conirato.
De

CLÁUSULA SÉTIMA

—

nocumsmnclo COMPLEMENYAR

Fazem pane do presente Termo Aditivo o olitto N º 021/1019 ADM/CNEN/LAPOC de 11 d
]unho de 2019, a correspondência «alada de 12 de junho de 2019 expedida pela Britânica
Adminisuação & Íefcell'llaçãu EIRELIV EPP bem como os demals documentos constantes do
processo no 01346 Gnome/1017755, naquilo que não contrariar,
CLÁUSULA OITAVA— DA AUTORIZAÇÃO

o presente Termo Aditivo e firmado na amparo do 9 31, inciso nl, no 5 21 no Artigo

lª do
559 de 02/03/2012, alterada pelo decreto 9 159 de 01/11/2017, do 5 aº ineiso iii
da Amgn zº, portaria MCTI No. 214 ele 21/03/2012
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A cunuazame pubucarà na imprensa onda!
du mes seguínte ao de sua assmamn.

º

resumo du presente termo, até o qmmo día mn

cuusuu nzum - DA IIATIFICAÇÃD
sub cumulus do
contrato angináno, Termo nº 03/2017, fumadº em os de zgosm de 2017, e seus adiamentos.
em uma aquilo que nãº mmranar (: presente termo.
Flcam

mamdase rauncadas, em seu imeuo (em, todusasdemaws
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Poços de Caldas, 21 de agusm de 1019.
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