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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
CONTRATO Nº 01/2019
Processo nº 23036.005707/2018-38

CONTRATO Nº 01/2019

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2019 QUE
CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP E,
DE OUTRO, COMPWIRE INFORMÁTICA
S/A, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação,com sede no Setor de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327 –
Edi cio Villa Lobos, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 01.678.363/0001-43, neste ato
representado pelo seu Diretor de Gestão e Planejamento Subs tuto, Sr. RENATO CARVALHO DA CRUZ,
nomeado pela Portaria/CCPR nº 340, publicada no DOU de 06/05/2016 e com delegação de competência
para a prá ca do ato administra vo deﬁnida pela nº 55 de 09/03/2015, publicada no DOU de
10/03/2015, portador da Carteira de Iden dade nº 1.287.583, SSP/DF, CPF nº 774.551.421-53, endereço
Setor de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327, Edi cio Villa Lobos. CEP: 70610-908, em Brasília – DF, e
de outro lado a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.181.242/0001-91,
estabelecida à SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco E, Sala 902 à 905 - Edi cio Brasil XXI. CEP 70.322-915, em
Brasília/DF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Gerente Regional,
Sr. CLAUDIO ALEXANDRE FERREIRA DE AGUIAR ALMEIDA, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade
nº 910.920 SSP/DF e do CPF nº 416.698.511-68, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido
pela Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, legislação correlata e pelo Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº
31/2018 (Processo nº 23036.005707/2018-38), sob os termos e condições a seguir estabelecidos:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é o fornecimento de produtos da suíte VMware com
serviço de implantação, conﬁguração e transferência de conhecimento do fabricante, incluindo suporte
técnico de toda solução.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
Item

Lote
1

1
2

Bem/Serviço
Licença Perpétua NSX Advanced. Solução de virtualização de redes em so ware para ambiente
VMware. Permite a criação de Switches Lógicos, Roteadores Lógicos, Firewall (Leste-Oeste) Distribuído
Stateful, VPN IPSEC, L2 VPN, SSL VPN, Balanceamento de Carga e Extensão de rede de DC para
ambientes de transbordo e DR. Part Number NX-DC-ADV-A
Suporte e Subscrição de 3 anos para NSX Advanced. Suporte para incidências e subscrição para a
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2.

atualização de so ware e aplicação de patches durante o período de 3 anos para o NSX Advanced Part
Number NX-DC-ADV-3P-SSS-A
Créditos para a aquisição de serviços proﬁssionais VMware. U lizados para aquisição de serviços como
elaboração de design, instalação, operação assis da e treinamento da solução adquirida. Part Number
SVC-CR-10

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da
data de sua assinatura, sendo 30 (trinta) dias corridos para recebimento dos produtos, prorrogável na
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.
O valor total da contratação é de R$ 5.568.700,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e
oito mil e setecentos reais).
3.2.
No valor acima estão incluídas 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.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no Orçamento da União, para o exercício de 2019, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 153978/26290
Fonte: 8100
Ação: 2000
Programa de Trabalho: 138281
Elemento de Despesa: 339040
PI: VII17N0195N
Nota de Empenho: nº 2019NE800297 (SEI - nº 0360103), no valor de R$ 926.880,00
(novecentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais), emi da em 15 de abril de 2019; nº
2019NE800298 (SEI - nº 0360104), no valor de R$ 1.329.120,00 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil
cento e vinte reais), emi da em 15 de abril de 2019 e nº 2019NE800299 (SEI - nº 0360106), no valor de
R$ 492.700,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e setecentos reais), emi da em 15 de abril de 2019.
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse deﬁnidos no Edital.
6.

CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

6.1.

O preço é ﬁxo e irreajustável.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 278.435,00 (duzentos e setenta e oito mil
quatrocentos e trinta e cinco reais), na modalidade de escolhida, correspondente a 5% (cinco por cento)
de seu valor total, no prazo de 10 dias, observadas as condições previstas no Edital.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
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8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES 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.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.

Indenizações e multas.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1.

É vedado à CONTRATADA:

12.1.1.

Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

12.1.2.
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN 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.
É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1.
1.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oﬁcial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.
1.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de BRASÍLIA/DF - Jus ça Federal.
Parágrafo Único - E, para ﬁrmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado,
após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas
partes.

RENATO CARVALHO DA CRUZ
Diretor de Gestão e Planejamento Subs tuto do INEP

CLAUDIO ALEXANDRE FERREIRA DE AGUIAR ALMEIDA
Gerente Regional da COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

Testemunhas:
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

SIG Quadra 04, Lote 327, Edi cio Villa Lobos - 2º Andar, Ala A - Bairro Setor de Indústrias Gráﬁcas,
Brasília/DF, CEP 70610-908
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.inep.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Claudio Alexandre Ferreira de Aguiar Almeida, Usuário
Externo, em 24/04/2019, às 09:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato Carvalho da Cruz, Diretor(a) de Gestão e
Planejamento/Ordenador(a) de Despesa, Subs tuto(a), em 24/04/2019, às 14:06, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Murilo Sergio Braga do Amaral, Servidor Público Federal,
em 24/04/2019, às 14:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Walvernor Beserra, Servidor Público Federal, em
24/04/2019, às 14:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.inep.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0363159 e
o código CRC 06EFB12F.

Referência: Processo nº 23036.005707/2018-38

SEI nº 0363159
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