Serviço Financeiro – Área Comercial
Rua Hélio de Almeida nº 75 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Caixa Postal 68550 – CEP 21941-972 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2173.3715 – 2173.3719 - E-mail: secom@ien.gov.br

TERMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E TESTES
TESTES DE ESFREGAÇO
O Instituto de Engenharia Nuclear – IEN , unidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, sediado na Cidade do Rio de
Janeiro - RJ, à Rua Hélio de Almeida nº 75 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão – Caixa Postal nº 68550 - CEP 21941-972, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o nº 00.402.552/0003-98, faz saber as condições, o preço e a forma de pagamento para a realização
dos serviços de: “Teste de esfregaço (wipe test)” bem como o prazo de emissão e entrega do relatório de monitoração por contaminação:
Da Solicitação:
A solicitação do serviço para realização de “Teste de esfregaço (wipe test)” deverá ser formalizada em papel timbrado da empresa solicitante,
contendo data e assinatura, bem como o seu CNPJ. Encaminhar juntamente uma relação detalhada do material que será enviado para análise,
ao Setor Comercial do IEN no endereço abaixo. (poderá ser aceita, uma cópia digitalizada dessa solicitação contendo as assinaturas devidas,
para agilização dos registros do pedido, a ser enviada para o nosso E-mail: secom@ien.gov.br ). Em hipótese alguma será realizado o serviço se
não houver a formalização do pedido, conforme descrito acima.
Preço:

O Preço por cada amostra a ser analisada do Teste de Esfregaço, é de R$

51,83 (cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) *.

Forma de Pagamento:
Em caso de aceite do referido orçamento e, por ocasião do recebimento das amostras para a realização das análises, será enviada uma GRU
(Guia de Recolhimento da União), a qual deverá ser paga exclusivamente nas agências do Banco do Brasil S/A, até a data do vencimento
constante da mesma.
A execução do serviço e a liberação do relatório da análise, fica condicionada ao recebimento do comprovante do pagamento efetuado, que
deverá ser enviado para este Setor Comercial, por meio do E-mail: secom@ien.gov.br ;
Após a data do vencimento estabelecido na GRU, os pagamentos só poderão ser efetuados após corrigidos pela Taxa SELIC do Banco Central
do Brasil.
Prazo:
O prazo para envio pelo Setor Comercial, do relatório resultante da análise, é de até 15 dias úteis, contado do dia do recebimento do material
(Kit/amostras), desde que estejam estritamente dentro dos padrões (condições) solicitados abaixo.
Condições:
A amostra para análise (kit) deverá ser enviada para o Instituto de Engenharia Nuclear, acondicionada individualmente em saco plástico lacrado,
com identificação pelo lado de fora dessa embalagem indicando: “o conteúdo, a fonte/série, a data da coleta da amostra, o nome do
técnico que coletou a amostra e o local onde foi feita a coleta (ponto de coleta). O(s) saco(s) plástico(s) contendo a(s) amostra(s)
deverá(ão) ser colocado(s) em um envelope para remessa, identificando seu conteúdo (Testes de Esfregaço), pelo lado de fora, contendo ainda
uma relação do material, informado antecipadamente na solicitação de realização do serviço (podendo ser uma cópia dessa solicitação, colada
no lado externo do envelope de postagem), para remessa e encaminhado para o endereço informado abaixo. A Coordenação de Segurança e
Proteção Radiológica, não permite que o SECOM abra os envelopes para verificação e identificação do material no seu interior, ficando sujeito
à devolução, o material enviado fora dessas especificações.




INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - SEFIN – Área Comercial
Serviço de Testes de Esfregaço
Cx. Postal 68550 - CEP: 21941-972 - Cidade Universitária – Rio de Janeiro/RJ
Nota: Tabela de Preços da CNEN – fevereiro/2017.

OBSERVAÇÃO








Esfregaço não deverá ter contato com qualquer objeto, superfície ou pessoa;
Deverá haver um único esfregaço por fonte e um único esfregaço por saco plástico;
Deverá ser coletado através de COTONETES haste grande ou Filtro de papel de 0,5-Ø
Use luvas cirúrgicas descartáveis ou similar.
Informe a data da coleta da amostra e o nome do técnico Responsável que a efetuou
Informe o local onde foi realizada a coleta (ponto de coleta)

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais favor contatar-nos nos telefones: (21) 2173-3715 ou 2173-3719 ou pelo E-mail:
secom@ien.gov.br

Concordamos com os termos e condições acima descritos, para a realização do serviço.
Rio de Janeiro, _____ de _________________ de 2019.
______________________________________________
Razão Social

________________________________
Assinatura

____________________________ _______________________
CNPJ

TEL. CONTATO

____________________________________________________________
nome e identidade

