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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Contrato nº 073/2022 

 

“Contrato que celebram entre si A FUNDAÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e empresa 

BARROS GESTÃO, CONSULTORIA E 

SERVIÇOS EIRELI”. 

 

I - PREÂMBULO 

 

1.1 – CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – 

FESG, Fundação pública municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, 

Goiatuba-Go, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente 

representada pelo seu Presidente Sr. Vinicius Vieira Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, 

portador do RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à 

Rua Amapá, n° 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE. 

 

1.2 – CONTRATADA: BARROS GESTÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ nº 26.252.046/0001-91, sediada à Rua 

José Manoel Vilela, nº139, Centro, Jataí-GO, representada pelo seu proprietário Giovani 

Lazaro Ferreira Barros, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade 22584 

CRECI 5ª REGIÃO/GO e inscrito no CPF: 875.173.611-64, residente e domiciliado na Jataí-

GO. Doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acertados 

entre si, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1.3 - O presente contrato decorre da Dispensa de Licitação 047/2022 e tem sua 

fundamentação na Lei Federal n° 14.133/21, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações 

posteriores e Ato Declaratório do Presidente da FESG. 

 

II - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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2.1 Constitui objeto do presente instrumento, a Contratação de empresa especializada em 

assessoramento no ramo da Administração Pública sendo que os serviços consistirão na 

prestação de consultoria e no acompanhamento de procedimento administrativo de 

cadastramento, treinamento e consultas para implantação de Pregão na modalidade 

eletrônica, de acordo com as exigências de utilização de solução de TI integrada e 

conveniada à PLATAFORMA MAIS BRASIL (exigência legal) junto à 

FESG/UNICERRADO. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 

a. Cadastramento junto ao Governo Federal do Órgão licitante e consequente criação de 

UASG no sistema Mais Brasil; 

b. Cadastramento e criação dos perfis para atuação na plataforma a ser aderida para as 

autoridades competentes em licitação, adjudicação e homologação;  

c. Geração de autorização de acesso ao sistema integrado do Governo Federal com perfis 

a serem definidos pela CONTRATANTE; 

d. Treinamento de utilização de Plataforma, BBMNET, conveniada MAIS BRASIL a ser 

utilizada aos usuários, a ser realizado em 1 (um) dia em data a ser definida 

e. Treinamento Pregão Eletrônico de acordo com a Lei 10.520/02 e DECRETO 

FEDERAL N° 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019; 

f. Modelagem de Edital "padrão" de pregão eletrônico para utilização em todas as 

futuras aquisições/contratações, de acordo com o Decreto Federal 10.024/2019, Lei 10.520/02 

e Lei 8.666/93; 

g. Cadastramento de Processos licitatórios na Plataforma adotada para viabilização do 

certame licitatório; 

h. Acompanhamento de Sessão de Pregão Eletrônico até sua consequente adjudicação no 

sistema;  

i. Envio da documentação referente à ata de sessão, adjudicação e Termo de 

Homologação; 

j. Acompanhamento remoto, via Team Viewer ou software similar, de Pregões 

Eletrônicos, serem realizados pelo ente, durante um período de 6 (seis) meses após a 

conclusão dos serviços. 
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III - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

3.1 Todas as despesas decorrentes com impostos e demais encargos que resultarem da 

presente contratação serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

IV - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA,  PRORROGAÇÃO e FISCALIZAÇÃO 

 

É fixada a vigência deste contrato em 06 (seis) mês, com inicio no dia 28 de junho de 2022 a 

31 de dezembro de 2022. 

 

Fica designada a servidora Vaneide Cardoso Oliveira, Pregoeira da FESG, como gestora do 

presente contrato. 

 

V - CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1 Pela prestação dos serviços acima, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deverá ser depositado em conta corrente. 

 

5.2 O pagamento será efetuado em duas parcelas iguais, sendo a primeira parcela até o dia 10 

do mês subsequente a prestação de serviço e apresentação de Nota Fiscal e a segunda parcela 

no dia 10 de agosto de 2022. 

 

Item Descrição UN. 
QUANT

. 

Valor 

Unitário 

01 

Consultoria e acompanhamento de 

procedimento administrativo de 

cadastramento, treinamento e consultas 

para implantação de Pregão na 

modalidade eletrônica, de acordo com as 

exigências de utilização de solução de TI 

integrada e conveniada à PLATAFORMA 

MAIS BRASIL (exigência legal) no junto 

à FESG/UNICERRADO. 

Serviço 01 R$ 12.000,00 

Valor Total  R$ 12.000,00 
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MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO 

03.0301.12.364.0430.2217.339039 

03.0301.12.364.0435.2556.113.339039.11 

VI - CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 

 

6.1 Fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento 

de quaisquer de suas cláusulas, por ambas as partes. 

 

VII - CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.2 Este contrato será empenhado na seguinte dotação orçamentária:  

 

VIII - CLÁUSULA SÉTIMA DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiatuba – GO, para dirimir as dúvidas da presente avenca. 

 

E assim, estando justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias perante duas 

testemunhas civilmente capazes. 

Goiatuba - GO, 28 de junho de 2022. 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
Contratante 

 

 

 

 

 

BARROS GESTÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI  
Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF: 

 

2ª  CPF: 
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