
                                                                                          

 

 

CONTRATO Nº 116/2022 

 

 

“Que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA -

FESG e a empresa MINHA BIBLIOTECA 

LTDA”. 

 

 

I – PREÂMBULO 

 

1.1 – CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 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 

Interino Sr. VINÍCIUS 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: MINHA BIBLIOTECA LTDA, sociedade limitada inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 13.183.749/0001-63, com sede na Avenida Queiroz Filho, 1700 - Sala 311, 

Bloco E - Bairro: Vila Hamburguesa, CEP: 05319-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

representada neste ato pela Sra. Giselle Guimarães Ramos, brasileira, casada, economista, 

portadora do RG nº 29.574.875-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob o nº 220.924.838-89, nos termos da 

procuração outorgada em 28 de setembro de 2022 registrada no 9º Cartório de Notas da Comarca de 

São Paulo, folhas 287/290 do livro 11.389, doravante denominada CONTRATADA 

 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - O presente contrato decorre da Inexigibilidade de Licitação 023/2022 e tem sua 

fundamentação na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, 

homologado pelo Presidente da FESG. 

 

III - DO LOCAL E DATA 

 

3.1 - Lavrado e assinado em 26 de outubro de 2022 na sede da FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG. 

 

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO 

 

4.1 - Constitui objeto deste instrumento de contrato a Contratação de assinatura de biblioteca 

virtual para atender a biblioteca da instituição, com acesso a mais de sete mil títulos de livros 

disponível em plataforma online por um período de 12 meses, visando atender as necessidades 

dos discentes da FESG/UNICERRADO, conforme termo de referência. 

4.2 - A CONTRATADA concede à CONTRATANTE uma licença temporária, não exclusiva, 

intransferível, sem direito de outorgar sublicenças, com exceção aos seus Usuários, por prazo 

determinado, para acesso e consulta à Base de Dados das Obras, com acervo aproximado de 7.500 

(sete mil e quinhentos) títulos das Editoras Saraiva, Atlas, Grupo Gen e Grupo A de acordo com o 

prazo de vigência, valor, limitação e modalidade de licença descritas neste instrumento contratual e 



                                                                                          

respeitados seus termos e condições. 

 

4.3 USO DA BASE DE DADOS 

 

4.3.1- Nos termos da cláusula 4.1, a CONTRATADA licencia e autoriza o CONTRATANTE e seus 

usuários, o acesso e a consulta à Base de Dados da CONTRATADA, respeitadas as condições 

estabelecidas neste instrumento contratual; 

 

4.3.1.1. A CONTRATANTE será responsável pela integração de sua rede à Base de Dados. 

 

4.3.1.2. Decorrido o prazo da licença indicado neste instrumento contratual, a CONTRATADA 

poderá suspender o acesso à Base de Dados, com prévia comunicação, desde que não haja 

renovação da licença à Base de Dados por vontade de ambas as Partes; 

 

4.3.2 - A CONTRATANTE permitirá o acesso à Base de Dados somente a seus Usuários, e desde que 

o acesso seja controlado e protegido por senha. 

 

4.3.3 - A licença objeto deste Contrato abrange somente o acesso e uso da Base de Dados para fins de 

consulta, pesquisa e ensino pelos Usuários da CONTRATANTE e de suas IES BENEFICIÁRIAS 

somente no Brasil, não abrangendo a exploração comercial da Base de Dados pelas mesmas. Sem 

prejuízo das obrigações previstas neste instrumento, é expressamente vedado à CONTRATANTE e a 

seus Usuários reproduzir, copiar, modificar, imprimir, distribuir, enviar, gravar, salvar, armazenar, 

deturpar, remover controles ou circular qualquer Obra contida na Base de Dados, no todo ou em parte, 

para qualquer fim. 

 

4.3.4 - A CONTRATADA reserva-se no direito, a qualquer tempo durante o prazo deste Contrato, de 

alterar, inserir ou excluir conteúdo a Base de Dados por justo motivo ou caso ocorra à perda, total ou 

parcial, pela CONTRATADA, do direito a alguma Obra junto a seus autores/titulares de direitos, 

mediante comunicação prévia, sem que qualquer responsabilidade possa ser imputada à 

CONTRATADA. 

 

4.3.4.1 Toda e qualquer alteração na Base de Dados deverá ocorrer no ato da renovação do 

presente contrato, com exceção do previsto na cláusula 4.3.4 acima. 

 

4.3.5 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo durante o prazo deste Contrato e 

independentemente de notificação à CONTRATANTE, introduzir dispositivos ou ferramentas de 

controle, segurança ou gerenciamento de direitos nas Obras ou na Base de Dados, a seu exclusivo 

critério. 

 

 

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 

 

5.1 - A CONTRATADA prestará os serviços descritos na cláusula IV, de acordo com a solicitação da 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, que fiscalizará e manterá 

controle dos serviços. 

 

5.2 – No caso de falta de suporte da CONTRATADA, quando solicitada ficará obrigada a 

providenciar de imediato a prestação sob pena de incorrer nas penalidades descritas na cláusula XI 

deste contrato. 

 

5.3 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e sem prejuízo dos demais recursos disponíveis 

neste Contrato ou nos termos da legislação aplicável, suspender ou interromper o acesso da      

CONTRATANTE à Base de Dados em caso de: 



                                                                                          

 

(i) Descumprimento pela CONTRATADA de qualquer dispositivo deste contrato; 

(ii) Qualquer falha ou erro no sistema da CONTRATADA, na Internet, ou na rede, que possa 

de qualquer forma comprometer ou ameaçar a segurança ou a integridade da Base de Dados; 

 

5.4  - A CONTRATADA poderá, mediante comunicação à CONTRATATANTE, interromper ou 

suspender o acesso à Base de Dados a qualquer Usuário, ou solicitar que a mesma o faça, quando a 

CONTRATADA tiver motivos para acreditar, indícios ou puder comprovar que tal Usuário esteja 

envolvido em uma violação ou tentativa de violação de direitos de propriedade intelectual da 

MINHA BIBLIOTECA, ou de seus licenciantes, em descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste instrumento. 

 

5.5 - A CONTRATADA poderá a qualquer tempo, mediante comunicação à CONTRATANTE com 

antecedência de 1 (um) dia útil, verificar as instalações, a rede e os sistemas da CONTRATANTE e 

das Instituições de Ensino beneficiárias, com acompanhamento de um técnico das mesmas, a fim de 

verificar o bom uso da Base de Dados, detectar ou analisar problemas técnicos, entre outros. 

 

5.6 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade dos serviços. 

 

 

VI - CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

 

 6.1 – O valor total deste Contrato é de R$ 79.464,00 (Setenta e nove mil e quatrocentos e    

sessenta e quatro reais), conforme Inexigibilidade de Licitação 023/2022. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 – O pagamento será realizado da seguinte forma: 

 

7.1.1 – O valor de R$ 79.464,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) deverá 

ser pago em parcela única, sendo R$ 3,01 (três reais e um centavos) por aluno, com disponibilidade 

para 2.200 (dois mil e duzentos) alunos. Conforme quadro abaixo: 

 

 

QTDE DE 

ALUNOS 

VALOR POR 

ALUNO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

VALOR ANUAL 

2.200 R$ 3,01 12 Meses R$ 79.464,00 

 

7.2 - A CONTRATADA deverá fornecer, juntamente com a nota fiscal, o seu detalhamento, 

especificando os serviços prestados, os índices de disponibilidade, os descontos incidentes, etc., a fim 

de viabilizar o aceite da área técnica. 

 

7.3 - No preço acima, estão incluídos todos os tributos e encargos que incidam ou venham a incidir 

sobre o presente Contrato durante sua vigência. 

 

7.4 - Caso as Notas Fiscais contenham divergências com relação ao estabelecido neste contrato, a 

devolução da nota devidamente regularizada pela CONTRATADA deverá ser efetuada em até 02  

(dois) dias úteis da data de comunicação formal pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação da 

multa prevista neste contrato  . 

 

7.4 - Em contraprestação à concessão da licença da Base de Dados, objeto do presente instrumento, a 



                                                                                          

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA conforme condições e valores descritos na tabela 

acima. 

 

 VIII - CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

8.1 - Os valores unitários das licenças serão corrigidos anualmente pelo IGPM ou índice similar na 

inexistência deste. 

  

IX - CLÁUSULA NONA – DO PRAZO 

 

9.1 - O presente instrumento de contrato terá vigência da assinatura de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/1993; sendo de 26 de outubro 

de 2022 a 26 de outubro de 2023. 

 

 

X- CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS 

 

10.1 – Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos 

provenientes da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, assim classificados. 

 

MANUTENÇÃO E ADMINSTRAÇÃO DA FESG 

03.0301.12.364.0435.2556.113.339040 

 

 

XI– CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS 

 

11.1 - Das obrigações da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG 

 

11.1.1 - Efetuar através do órgão próprio o controle da prestação do serviço. 

 

11.1.2 - Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas. 

 

11.2 - Das obrigações da contratada 

 

11.2.1 - Realizar a prestação dos serviços na forma proposta e aqui contratada, observando fielmente 

as especificações. 

 

11.2.2 - Apresentar as notas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos deste 

contrato, em tempo de serem processadas. 

 

11.2.3 – Atender de imediato as solicitações e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. 

 

11.2.4 - Arcar com todas as despesas de deslocamento para atender a instituição, quando solicitado 

para prestar serviços na sede; 

11.2.5 - Responder por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 

involuntariamente, substituindo os bens por outros semelhantes, no prazo de até 10 (dez) dias após 

decisão final, devendo ser dada à CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia; 

 

11.2.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização do contrato; 



                                                                                          

 

 

11.3 - Das penalidades e multas 

 

11.3.1 - O atraso injustificado da prestação dos serviços sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no 

valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% 

(dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. 

 

11.3.2 - A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito 

competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data de recebimento da notificação; 

 

11.3.3 - As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações 

cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo; 

 

11.3.4 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DE GOIATUBA - FESG, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue; 

 

11.3.5 - A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo à 

declaração de inidoneidade e impedimento de licitar com a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

DE GOIATUBA - FESG pelo período de 02 (dois) anos; 

 

XII- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

12.1 – A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG poderá declarar 

rescindido o presente contrato, por motivo de: 

 

12.1.1 - A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais. 

 

12.1.2 – Sub-contratação total ou parcial do serviço. 

 

12.1.3 – A prestação de serviços sem pedido do órgão encarregado do controle e da autoridade 

competente para autorização da Empresa; 

 

12.1.4 - Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis; 

 

12.1.5 - Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários; 

 

12.1.6 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 

homologado pela FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – FESG. 

 

12.2 - A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de: 

 

12.2.1 - Atraso no pagamento das faturas. 

 

12.3 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da Legislação. 

 

XIII- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL 

 

13.1– As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 



                                                                                          

 

XIV- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1- A fiscalização dos serviços ficara a cargo da Srª. Nilma Soares Cunha Pereira -  Auxiliar de 

Biblioteca. 

 

 

XV – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INADIMPLÊNCIA 

 

15.1 - Aplicam-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

sociais, fiscais e comerciais o disposto no Artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. 

 

                 XVI       - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 

16.1 - Fica eleito o FORO da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer 

outra por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento. 

 

16.2 - As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo identificam-se e 

assinam. 

 

 

Goiatuba - GO, 26 de outubro de 2022. 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG 

Contratante 

 

 

 

MINHA BIBLIOTECA LTDA 

Contratada 

 

  

T E S T E M U N H A S: 

 

 

NOME:  CPF:  

                                                                                   

NOME: CPF: 

                                                                                 
 


