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MINISTÉRIO DA EDUCA ÇÃ O
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA Í BA

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

CONTRATO N°. 01/ 2020 - CCEN/UFPB

TERMO DE CONTRATO DE PRESTA ÇÃ O DE
SERVIÇOS N° 01/ 2020 , QUE FAZEM ENTRE SI
A UNI Ã O, POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE

CIÊ NCIAS EXATAS E DA NATUREZA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA Í BA E A

EMPRESA VHPC COMPUTA ÇÃ O DE ALTO
DESEMPENHO - ME.

O CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN/UFPB , inscrito no CNPJ/MF sob

o n°. 24.098 . 477/0004-62 , situado na Universidade Federal da Paraí ba

- Campus I - Cidade

Universit ária, João Pessoa - PB - Brasil - CEP 58051- 900 , neste ato representado por seu Diretor,
Professor JOSÉ ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO , brasileiro, residente e domiciliado na

cidade de João Pessoa/PB, sendo inscrita no CPF n°. 141.053 . 654 -87 , doravante denominada

CONTRATANTE , e a VHPC COMPUTA ÇÃ O DE ALTO DESEMPENHO - ME inscrito (a) no
CNPJ/MF sob o n° 24.891 . 975/0001-15 , sediado ( a) na Rua Dom Pedro II, N° 69 , Centro, Ilhéus
/ BA - CEP: 45653-010 , doravante designada CONTRATADA , neste ato representado pelo Sr.

Eiji Kawahira , CPF n° 421.070 . 448-21 , tendo em vista o que consta no Processo n°

-

23074.061212/2019 13 e em observância às disposições da Lei n° 8.666 , de 21 de junho de

1993 , da Lei n° 10.520 , de 17 de julho de 2002 , da Lei n° 8.248 , de 22 de outubro de 1991 , do
Decreto n° 9.507 , de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.174 , de 12 de maio de 2010 , da

Instrução Normativa SGD/ME n° 1 , de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa
SEGES/MPDG n° 5 , de 26 de maio de 2017 e suas alterações, firmam o presente Contrato de
Prestação de serviços, vinculado às disposições da proposta apresentada pela CONTRATADA

e do Termo de Referência, de cujo termo contratual são partes integrantes independentemente
de transcrição, na forma das cláusulas e condições seguintes:.
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1. CLÁ USULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para
prestação de serviç os de suporte ao Cluster de Computação de Alta Performance

(tombamento na UFPB 68009796) do Laborat ório de Modelagem Molecular de Reações

Quí micas (LMMRQ ) , instalado nas dependências do Departamento de Quí mica do Centro de

Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência em anexo ao processo de
inexigibilidade de Licitação n° XX/2019

-

UASG 153068, identificado no preâmbulo e à

proposta vencedora , independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:
VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

VALOR DO ITEM

01

R $ 48.000,00

DO ITEM

Administra çã o remota de cluster
computacional de alta performance
VHPC - RAS

1

-

- 30 Meses

•Instala çã o do Compilador Intel
• lx VHPC - RAS - BASE

R $ 48.000,00

• lx VHPC -RAS- ACCOUNT
• lx

VHPC- RAS- HELPDESK

• lx VHPC -RAS- QUEUESYSTEM
•lx VHPC -RAS- APPLICATION
VALOR TOTAL

R $ 48.000,00

2. CLÁ USULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura ,
podendo ser prorrogado por interesse das partes at é o limite de 60 ( sessenta) meses, desde

que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo

IX da IN SEGES/MP n° 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1. 2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviç os tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa emotivo, por escrito, de que a Administração mant ém interesse

na realização do serviç o;
2.1.4 . Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.6 . Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3 . A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
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3. CLÁ USULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R $ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

3.2. No valor acima est ão incluí das todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 . O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviç os efetivamente prestados .
4. CLÁ USULA QUARTA - DOTA ÇÃ O ORÇAMENT Á RIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercí cio de 2019, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 15231 / 153068

Fonte: 8108000000
Programa de Trabalho: 108452

Elemento de Despesa: 339039
PI: 0CCCU09414N

4.2. No( s) exercí cio( s) seguinte( s) , as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza , cuja alocação será feita no
iní cio de cada exercí cio financeiro.
5. CL Á USULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n.

5/2017.
6 . CL Á USULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇ OS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência ,

anexo a este Contrato.
7. CL Á USULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃ O

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁ USULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃ O DOS SERVIÇOS E FISCALIZA ÇÃ O

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência.
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9. CL ÁUSULA NONA - OBRIGA ÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 9 1. As

obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

10. CLÁ USULA DÉCIMA - SANÇÕ ES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.
11. CLÁ USULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCIS Ã O

11.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a

XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuí zo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referê ncia ,

anexo ao Edital;
11.1. 2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando -se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

\\

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666 , de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possí vel, ser á precedido de Relatório indicativo dos

seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais j á cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4. 2 . Relação dos pagamentos j á efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12 . CLÁ USULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDA ÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1 . 2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13 . CLÁ USULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger -se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666 ,

de 1993, bem como do ANEXO X da IN/ SEGES/MPDG n° 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poder ão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14. CL Á USULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princí pios gerais dos contratos.
\

15. CLÁ USULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃ O
15.1. Incumbir á à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

16. CLÁ USULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de João Pessoa (PB) , Justiça Federal, para dirimir
os lití gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2o da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes .

TESTEMUNHAS :

\
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