
 

CONTRATO Nº 509/2021

PROCESSO Nº 23106.027280/2021-53

  

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
509/2021, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA E A EMPRESA
GEOSOFT LATINOAMERICANA
LTDA.

CONTRATANTE: A Fundação Universidade de Brasília - FUB, por intermédio da
Divisão de Aquisição e Contratações de TIC - DACTIC, com sede no Campus
Universitário Darcy Ribeiro, gleba A, prédio da Secretaria de Tecnologia da
Informação - STI, 1° andar, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº
00.038.174/0001-43, a pelo Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI,
JACIR LUIZ BORDIM, nomeado pelo Ato da Reitoria Nº 1745 de 14 de dezembro de
2016, residente em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 6039519639
SSP/RS, CPF nº 598.934.430-91, credenciado por delegação de competência por
meio do Ato da Reitoria Nº 0747/2017 de 06 de junho de 2017, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa
CONTRATADA: GEOSOFT LATINOAMERICANA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº J
00.457.363/0001-50, sediada na Rua da Passagem 123 / 4° Andar, Sala 401 Parte
Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP: 22290-030doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pela Sra. ANA CRISTINA BARBUDA FERNANDES CHAVES,
portadora da Carteira de Identidade nº 05.302.947-6, expedida pelo  Detran/RJ, e CPF
nº 820228.797-91, tendo em vista o que consta no Processo nº
23106.027280/2021-53 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 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 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 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 Inexigibilidade de Licitação n°.
21002/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa
para fornecimento de licença do software Geosoft Oasis Montaj, o qual deve contar
com os seguintes módulos: Geosoft Research Subscription (M), Oasis montaj - GM-
SYS 3D Research (M), VOXI Essentials, VOXI Frequency Domain, VOXI Time Domain,
Geosoft Classroom Subscription – Geoscience – (contém 20 licenças acadêmicas
para uso de alunos). O software e seus módulos devem ser licenciados pelo período
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de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO /
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATSER

UNIDADE
DE

MEDIDA
QUANTIDADE VALOR

1

Geosoft
Research
Subscription –
Geoscience (36
meses de
manutenção)

27502 UND 1 R$
20.637,00

2

Oasis montaj -
GM-SYS 3D
Research (M)
(36 meses de
manutenção)

27502 UND 1 R$
10.347,00

3 VOXI Essentials
(36 meses) 27502 UND 1 R$

46.588,23

4
VOXI Frequency
Domain EM (36
meses)

27502 UND 1 R$
46.588,23

5
VOXI Time
Domain EM (36
meses)

27502 UND 1 R$
46.588,23

6

Geosoft
Classroom
Subscription –
Geoscience (36
meses)

27502 UND 1 R$
20.931,00

TOTAL R$ 191.679,69 (cento e noventa e um mil seiscentos e
setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

 
2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 36 (trinta e seis)
meses, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n.
8.666, de 1993.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é d e R$ 191.679,69 (cento e
noventa e um mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, 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
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação serão realizadas com base
nos empenho 2021NE000625 - ND: 339040.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizados mediante apresentação de fatura e deverão
ser efetuados em até 30 (trinta) dias corridos após o ateste da mesma.
 
6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente
contratação.
 
7. CLÁUSULA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de recebimento do objeto são aquelas previstas no item 6
do Projeto Básico.
 
8. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.
8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
 
9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas nos itens 7 e 8 do Projeto Básico.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
item 11 do Projeto Básico.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 Projeto Básico;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 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 nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão 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 TERCEIRA – VEDAÇÕES
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. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
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 poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos 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.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
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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.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal
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.
 
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.
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina B F Chaves, Usuário
Externo, em 18/06/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jacir Luiz Bordim, Secretário(a)
de Tecnologia da Informação, em 18/06/2021, às 15:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6779551 e o código CRC 1BF612DE.

Referência: Processo nº 23106.027280/2021-53 SEI nº 6779551
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