MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA/PROAD/DIRETORIA DE LICITAÇÕES – DLIC

CONTRATO Nº 28/2021
DISPENSA Nº 14
PROCESSO Nº 23302.000657.2021-19

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 28/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO IFSertãoPE E A
EMPRESA REDE NACIONAL DE ENSINO E
PESQUISA – RNP.
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO com sede na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, na cidade de Petrolina-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no 10.830.301/0001-04, neste ato representado(a) pela Magnífica Reitora Maria Leopoldina Veras Camelo, nomeado(a) pelo Decreto Presidencial de 13 DE ABRIL
DE 2020,publicada no DOU de 13 de abril de 2020, inscrito(a) no CPF sob o no 524.252.073-68
portador(a) da Carteira de Identidade no 10.258.413 SSP/CE, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA – RNP. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 03.508.097/0001-36, sediado(a) na Rua Lauro Muller 116 – Sala 1103 - Boata
Fogo, Cep: 22.290-906, Telefone: (21) 2102-9660 , E-mail: FINANCEIRO@RNP.BR ,Rio de Janeiro-RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela sua Gerente Administração e Suprimentos, Márcia Regina de Souza, brasileira, casada, Especialista em Gestão e
Estratégia Empresarial, portadora da Carteira de Identidade nº 25.553.403-6, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 187.704.338-95, tendo em vista o que consta no Processo nº
23302.0000657.2021-19 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019, Instrução Normativa n.º 1, de 4 de abril de 2019 e da
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 14/2021, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de contratação de serviço de
tecnologia da informação e comunicação, sob o modelo de cloud broker, consistente na concepção,
projeto, provisionamento, configuração, suporte, manutenção e gestão do serviço de colaboração em
nuvem, associada aos serviços de colaboração e produtividade de email, ferramenta de
videoconferência e pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominado Google
Workspace for Education - Edição Plus,que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:
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Ite
m

Descrição do objeto

Quant.

Unidade
de
Medida

1

Serviço de Fornecimento de Licenças
de Google Workspace for Education
Plus

01

Serviço

Valor
Valor médio
médio total
unitário R$
R$
____

153.300,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 36 (trinta e seis) meses,
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 serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
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.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$ 153.300,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos
reais).
3.1. 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.
____________________________________________________________________
Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, Petrolina-PE, CEP: 56302-100. TEL: (87) 2101-2363.
Coordenação de Contrato Finaceiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA/PROAD/DIRETORIA DE LICITAÇÕES – DLIC

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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 2021, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26430
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171083
Elemento de Despesa: 339040
PI: L20RLP01FUN
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência, Instrução Normativa n.º 1, de 4 de abril de 2019 e no Anexo
XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
6.1.Os preços dos serviços, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, con tado da data limite para apresentação da proposta de preços ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ocorrida no período, ou
outro índice que venha a substituí-lo, acumulado em 12 (doze) meses, em conformidade com o
§1º do Art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
6.2
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
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6.3
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.4
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
6.5
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.6
O reajuste será realizado por apostilamento.
6.7
Considerando que a RNP é organização sem fins lucrativos, qualificada pelo poder
executivo federal como organização social, cujas competências definidas em seu contrato de
gestão cingem no desenvolvimento tecnológico, apoio à educação, à pesquisa de tecnologias de
informação e comunicação, a fim de criar serviços e projetos inovadores na esfera científica e
educacional, além de qualificar profissionais e serviços nessas mesmas áreas, não será exigida
garantia da execução, devendo, todavia, ser aplicadas as sanções contratuais no caso de descum primento de quaisquer obrigações avençadas.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
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.
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.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O 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 nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência.
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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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 nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
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 E PERMISSÕES
13. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.1. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa
SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
13.1.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da
certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.
13.1.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, Instrução Normativa n.º 1, de 4 de abril de 2019, bem como do ANEXO X da
IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
14.2. 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.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
16.1. 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.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
17.1. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, Subseção Judiciária de
Petrolina para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não
possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem desta forma acordados, assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas ao
final nomeadas, para que produza os efeitos de direito Petrolina-PE, .......... de..................... de 20.....

MARCIA REGINA DE
SOUZA:18770433895
187.704.338-95

Digitally signed by
ALEXANDRE ROBERTO DE
SOUZA CORREIA:78290015453
Date: 2022.01.21 17:11:
25-03'00'
Reitor em exercício

Emitido por: AC VALID RFB v5
Data: 20/01/2022

Representante da CONTRATANTE

Representante da CONTRATADA

Márcia Regina de Souza

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora IF Sertão-PE

TESTEMUNHAS:

ASS:

Graciela Machado Leopoldino
Martins:18451894852
184.518.948-52

ASS:

NOME:

Emitido por: AC PESSOA SC

NOME:

CPF:

Data: 19/01/2022

CPF:

ANA CRISTINA SA TELES D
AVILA
970.784.681-04
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Emitido por: AC OAB G3
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