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CONTRATO N°: 027/2019 

PROCESSO: 479/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°: 002/2019 

 

 

CONTRATO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE 
BASE DE DADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
A FIMES - FUNDAÇÃO INTEGRADA 
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR E A 
EMPRESA MINHA BIBLIOTECA LTDA, NA 
FORMA ABAIXO. 
 
 
 

DAS PARTES:  

  

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO 

SUPERIOR - FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei n. 278/85, 

mantenedora do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIME, inscrita no CNPJ sob o 

n. 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22, s/n., Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, 

Cep: 75.833-130, neste ato representada por sua Diretora Geral, bem como Reitora do 

Centro Universitário, a professora Ma. Ita de Fátima Dias Silva, brasileira, divorciada, 

residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, inscrita no CPF sob o n. 130.513.421-

49, portadora do RG n. 275823 2ª Via DGPC/GO, legitimada para o cargo pela Resolução 

001/2017 CS de 1º de fevereiro de 2017.   

  

CONTRATADA: MINHA BIBLIOTECA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.183.749/0001-63, com sede na 

Avenida Queiroz Filho, 1700, sala 202, Bloco E, na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente MINHA BIBLIOTECA.  
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  PREÂMBULO    

  

Considerando que:  

  

(i) a MINHA BIBLIOTECA atua no segmento de distribuição de bibliotecas digitais, 

sendo uma empresa constituída pelas Empresas GRUPO A EDUCAÇÃO S.A, 

EDITORA ATLAS S.A., GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A. e SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES, empresas 

essas que são titulares dos direitos autorais das obras didáticas, literárias e 

científicas disponibilizadas e de um software destinado a operacionalizar os 

acessos, por computadores ou semelhantes, a uma base de dados contendo essas 

obras;   

  

(ii) a CONTRATANTE é mantenedora de uma instituição de ensino e deseja adquirir 

acesso para seus alunos e funcionários, temporário e limitado, à base de dados de 

propriedade da MINHA BIBLIOTECA;  

  

(iii) a MINHA BIBLIOTECA deseja conceder licença limitada, não exclusiva e 

temporária à CONTRATANTE para uso da base de dados, sujeito aos termos e 

condições estabelecidos neste instrumento;   

 

ASSIM, PORTANTO, RESOLVEM as Partes celebrar o presente CONTRATO DE 

LICENÇA TEMPORÁRIA DE BASE DE DADOS, que será regido pelos seguintes 

termos e condições:  

 

Definições:  

  

Quando utilizados neste Contrato, cada um dos termos estabelecidos neste item terá o 

significado abaixo indicado:  

  

I. “Base de Dados” – significará uma compilação de determinadas Obras originalmente 

selecionadas, organizadas e disponibilizadas pela MINHA BIBLIOTECA, a seu 
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critério exclusivo, por meio de um software da qual é titular dos direitos, destinado a 

operacionalizar os acessos em formato eletrônico ou digital, com layout e 

funcionalidades próprios, armazenadas no servidor da MINHA BIBLIOTECA ou de 

terceiro por ela indicado, acessível por computadores somente para consulta, nos 

termos e condições descritos neste instrumento;   

  

II. “Obras” – Obras literárias, didáticas ou científicas distribuídas pela MINHA 

BIBLIOTECA, que é a detentora dos direitos de distribuição das mesmas, tanto em 

seu formato integral quanto fragmentado;  

  

III. “Usuários Cadastrados” – significará, ao longo do contrato, todos os servidores da 

CONTRATANTE, bem como todos os alunos matriculados, inscritos e cadastrados, 

com acesso restrito e protegido por senha à rede, às quais a CONTRATANTE 

disponibilizará acesso restrito e controlado à Base de Dados nos termos deste 

Contrato.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1 Fundamenta-se o presente instrumento na proposta apresentada pela Contratada, no 

processo de inexigibilidade de licitação n°: 002/2019, devidamente ratificado pela 

diretora, tudo em conformidade aos dispositivos da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. A MINHA BIBLIOTECA 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 no Anexo I, respeitados os termos e condições 

estabelecidos neste Contrato.  

 

2.2. Uso da Base de Dados: 
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2.2.1. Nos termos da cláusula segunda item 2.1 acima, a MINHA BIBLIOTECA 

licencia e autoriza o CONTRATANTE e seus usuários, o acesso e a consulta à 

Base de Dados da MINHA BIBLIOTECA, respeitadas as condições 

estabelecidas no Anexo I;  

 

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

Dados, de acordo com o disposto nas cláusulas de obrigações;  

 

2.2.3. Decorrido o prazo da licença indicado no Anexo I, a MINHA BIBLIOTECA 

poderá suspender o acesso à Base de Dados, sem prévia comunicação, desde que 

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

 

2.2.4. A CONTRATANTE permitirá o acesso à Base de Dados somente a seus 

Usuários, e desde que o acesso seja controlado e protegido por senha; 

 

2.2.5. 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 

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; 

 

2.2.6. A MINHA BIBLIOTECA 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 a perda, total ou parcial, pela MINHA 

BIBLIOTECA, do direito a alguma Obra junto a seus autores/titulares de 

direitos, mediante comunicação prévia, sem que qualquer responsabilidade possa 

ser imputada à MINHA BIBLIOTECA; 
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2.2.7. Toda e qualquer alteração na Base de Dados deverá ocorrer no ato da renovação 

do presente Contrato, com exceção do previsto no item 2.2.6 acima; 

 

2.2.8. A MINHA BIBLIOTECA 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; 

 

2.2.9. A MINHA BIBLIOTECA 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 CONTRATANTE de qualquer dispositivo 

deste Contrato; (ii) qualquer falha ou erro no sistema da CONTRATANTE, na 

Internet, ou na rede, que possa de qualquer forma comprometer ou ameaçar a 

segurança ou a integridade da Base de Dados; (iii) atraso superior a 30 (trinta) 

dias no pagamento pela CONTRATANTE à MINHA BIBLIOTECA;  

 

2.2.10. A MINHA BIBLIOTECA poderá, mediante comunicação à 

CONTRATANTE, interromper ou suspender o acesso à Base de Dados a 

qualquer Usuário, ou solicitar que a CONTRATANTE o faça, quando a 

MINHA BIBLIOTECA 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; 

 

2.2.11. A MINHA BIBLIOTECA 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, 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.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

3.1 A vigência do Contrato terá início na data da sua assinatura e finalizado após o período 

de 12 meses, na data de 30/04/2020, admitida a prorrogação nos termos da lei, 

mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO  DE ATIVAÇÃO 

 

4.1.  A ativação da plataforma online será realizada em até 3 (três) dias úteis a contar do 

recebimento da licença de uso (contrato e ordem) assinada pela Contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

 

5.1 As condições do presente contrato somente serão alteradas nos casos previstos no 

art.65 da Lei n°: 8666/1993. 

 

5.2 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos 

limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/93, podendo a supressão exceder 

tal limite, nos termos do § 2° do inciso II do mesmo artigo, conforme redação 

introduzida pela Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

5.3 No caso de ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado (majoração 

oficial dos valores), após o vencimento da validade da proposta apresentada pela 

Contratada, mediante requerimento formalizado, protocolado e instruído de 

documentos fiscais que comprovem os preços vigentes antes e depois da majoração, 

haverá reajuste no preço. 

 

5.4 As partes contratantes mutuamente convencionam que o reajuste será feito pelo Índice 

do IGPM-FGV somente após o período de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, 

mediante provocação de uma das partes. 
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CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1 Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, são obrigações da 

CONTRATANTE:  

 

a) Atender às especificações técnicas de infraestrutura e de sistema fornecidas 

pela MINHA BIBLIOTECA, segurança da rede e de sistema, e ainda 

providenciar a integração de sua rede com a Base de Dados da MINHA 

BIBLIOTECA de acordo com as instruções fornecidas pela MINHA 

BIBLIOTECA e indicar e manter uma pessoa de tecnologia da informação 

responsável pela implementação e manutenção da rede e dos sistemas da 

CONTRATANTE, para reparo da rede e  da infraestrutura necessária para o 

acesso à Base de Dados;  

b) Manter infraestrutura compatível com a demanda para operacionalização e 

funcionamento da Base de Dados com os demais sistemas, bem como 

responsabilizar-se pela performance da Base de Dados em virtude da 

quantidade de Usuários;  

c) Testar o acesso à Base de Dados da MINHA BIBLIOTECA antes de 

disponibilizar acesso aos Usuários;  

d) Orientar os Usuários de que toda e qualquer dúvida ou problema quanto a 

utilização da rede na qual a Base de Dados será visualizada, deverá ser 

direcionada à CONTRATANTE, e que o Usuário utilizará o Sistema de 

Atendimento ao Consumidor da MINHA BIBLIOTECA apenas em casos de 

problemas no conteúdo da Base de Dados;  

e) Fornecer à MINHA BIBLIOTECA as informações cadastrais dos Usuários e 

toda documentação ou material necessário ou desejável, sempre que solicitado 

por escrito pela MINHA BIBLIOTECA;  

f) Restringir o acesso à Base de Dados à Usuários através de senha à rede da 

CONTRATANTE e manter cadastro atualizado de todos os Usuários;  

g) Informar aos Usuários a forma correta de utilização da Base de Dados e do bom 

uso das Obras;   
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h)  Informar prontamente a MINHA BIBLIOTECA, por escrito, sobre qualquer 

uso não autorizado ou violação de direitos de propriedade intelectual em 

relação à Base de Dados ou às Obras, bem como qualquer problema de 

segurança da rede ou do sistema que possa resultar em acesso não autorizado à 

Base de Dados, de que venha a ter conhecimento; 

i)  Mediante solicitação da MINHA BIBLIOTECA ou por iniciativa própria, 

interromper ou suspender o acesso à Base de Dados a qualquer Usuário que a 

MINHA BIBLIOTECA tenha motivos para acreditar, tenha indícios ou possa 

comprovar que esteja envolvido em uma violação ou tentativa de violação de 

direitos de propriedade intelectual da MINHA BIBLIOTECA ou de seus 

licenciantes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, são obrigações da 

CONTRATADA:  

 

a) Garantir que é detentora da licença ou dos direitos autorais de todas as obras 

disponibilizadas na Base de Dados, bem como é detentora da licença sobre os 

direitos dos softwares de acesso à base de dados utilizados para tal fim; 

b) Fornecer à CONTRATANTE todas as especificações técnicas, de 

infraestrutura e de sistemas necessárias para a integração da rede da 

CONTRANTANTE com a Base de Dados da MINHA BIBLIOTECA; 

c) Disponibilizar a Base de Dados para acesso e consulta da CONTRATANTE 

e seus Usuários nos termos estabelecidos neste instrumento;  

d) Disponibilizar à CONTRATANTE suporte telefônico remoto, no mínimo 

das 08h30m às 19h30m, em relação a problemas técnicos da Base de Dados, 

e envidar esforços comercialmente razoáveis para a solução de tais 

problemas;  

e) Informar à CONTRATANTE, assim que obtiver ciência ou conhecimento, 

sobre qualquer impedimento ao uso ou inacessibilidade a Base de Dados que 

permaneça ou possa permanecer em vigor por um período superior a 6 (seis) 

horas e envidar todos os esforços para sanar o problema.   
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f) Manter a regularidade fiscal e trabalhista, apresentado, por ocasião da 

contratação, os documentos elencados no Art. 29 da Lei n°: 8.666/93, quais 

sejam, certidões negativas de débitos para com as Fazendas Públicas, Federal, 

Estadual e Municipal, bem como em relação ao INSS, FGTS, e de Débito 

Trabalhista; 

g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões da 

prestação dos serviços, que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA- DA PROPRIEDADE INTECTUAL 

 

8.1. Este Contrato não implica em cessão ou transferência de quaisquer direitos de 

propriedade intelectual de qualquer das Partes à outra Parte. A CONTRATANTE 

reconhece que a CONTRATADA é a titular exclusiva de todos e quaisquer direitos 

de propriedade intelectual em relação à Base de Dados e a qualquer modificação, 

atualização ou melhoria à Base de Dados, ainda que tenham sido desenvolvidas com 

o auxílio de Usuários, empregados ou contratados da CONTRATANTE. 

 

8.2. A CONTRATANTE obriga-se por si, diretores e funcionários a respeitar todos os 

direitos de propriedade intelectual da MINHA BIBLIOTECA e de seus licenciantes. 

 

8.3. A CONTRATADA indenizará e isentará a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade decorrente de qualquer ação ou reclamação de terceiro de que o 

licenciamento da Base de Dados nos termos deste Contrato violam direitos de 

propriedade intelectual de terceiros no Brasil, desde que: (i) a CONTRATANTE 

notifique a CONTRATADA, assim que tomar conhecimento da propositura de 

qualquer ação judicial ou mesmo de possível pretensão neste sentido, (ii) a IES preste 

à CONTRADADA toda a assistência necessária para a defesa da ação. Fica 

ressalvado, todavia, que a CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade por 

qualquer ação de terceiro alegando violação de propriedade intelectual em razão do 

uso indevido, pela CONTRATANTE, seus sócios, diretores, empregados e 

contratados, da Base de Dados ou das Obras ou de qualquer violação da 

CONTRATANTE a este Contrato.  
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8.4. Se, em razão de uma ação judicial proposta por terceiro, a exploração da Base de 

Dados pela CONTRATADA for considerada como violadora de direitos de 

terceiros, por decisão transitada em julgado ou caso a CONTRATADA entenda e 

apresente indícios de que a exploração de uma Obra ou da Base de Dados possa ser 

considerada como violadora, ou ainda se a MINHA BIBLIOTECA for impedida 

por ordem judicial a explorar uma Obra ou a Base de Dados, a MINHA 

BIBLIOTECA, a seu exclusivo critério e às suas custas, (i) excluirá a Obra da Base 

de Dados, ou substituirá a Obra; (ii) obterá para a CONTRATANTE uma licença 

para continuar usando a Obra ou a Base de Dados; ou (iii) se as opções descritas nos 

itens (i) e (ii) não forem viáveis, interromperá o acesso e uso para aquela obra ou 

obras na Base de Dados.   

 

8.5. A CONTRATANTE eximirá a MINHA BIBLIOTECA de qualquer 

responsabilidade perante terceiros em razão de eventuais demandas, judiciais ou 

extrajudiciais, oriundas da utilização indevida de comentário e/ou conteúdo, a 

qualquer título ou pretexto, incluindo a obrigação de aceitação da denunciação da 

lide, nos termos do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil.  

 

8.6. A MINHA BIBLIOTECA não se responsabilizará por manter e/ou disponibilizar o 

comentário e/ou conteúdo inserido na Obra após o encerramento de cada semestre.  

 

CLÁUSULA NONA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE   

 

9.1. A MINHA BIBLIOTECA, em virtude da grande variedade de fatores que 

interferem no bom funcionamento da infraestrutura tecnológica necessária para o 

acesso à Base de Dados, declara que envidará seus melhores esforços para manter a 

Base de Dados sempre disponível para acesso, mas não dá ou dará qualquer garantia 

especial de que a mesma funcionará ininterruptamente, uma vez que a possibilidade 

de falhas e interrupções temporárias é uma característica inerente ao ambiente 

tecnológico e à internet.  
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CLÁUSULA DECIMA-  DA CONFIDENCIALIDADE 

 

10.1. As Partes comprometem-se, por si, seus sócios, diretores, empregados e 

contratados, a manter em estrita confidencialidade todas as informações 

confidenciais das outras Partes acessadas, divulgadas ou recebidas sob este 

instrumento, inclusive os termos deste Contrato e as informações sobre a Base de 

Dados, e a não revelar ou divulgar referidas informações confidenciais a quaisquer 

terceiros, ou não utilizá-las para qualquer finalidade não relacionada ao 

cumprimento deste Contrato. Cada Parte deverá limitar a disseminação das 

informações confidenciais das demais Partes a seus sócios, diretores, empregados e 

contratados que necessitem tomar conhecimento de referidas informações 

confidenciais para fins deste Contrato, e impor a referidos sócios, diretores, 

empregados e contratados a obrigação de sigilo das informações confidenciais. 

 

10.2. O dever de confidencialidade previsto neste Contrato não se aplicará a informações: 

(i) que sejam ou venham a se tornar de conhecimento público sem culpa das Partes; 

(ii) cuja divulgação seja previamente autorizada, por escrito, pela Parte titular das 

informações confidenciais; ou (iii) cuja divulgação decorra de obrigação legal, 

determinação de autoridade pública competente ou decisão judicial.  

   

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PREÇO E DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. O valor global do Contrato é de R$ 159.900,00 ( Cento e cinquenta e nove mil e 

novecentos reais). 

 

11.2. Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, os objetos do 

presente Contrato, correrão à conta da dotação orçamentária para o ano de 2019: 

 

08001– Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior; 12 – Educação; 122 – 

Administração Geral; 1021 – Gestão da política de Educação; - 4066 -  
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Manutenção da Administração; 339039 - 016 – Outros Serviços de Terceiros -

Pessoas Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será realizado em ate 01 (um) dia contados do recebimento da nota 

fiscal, mediante apresentação da nota Fiscal devidamente atestada por servidor 

indicado pela CONTRATANTE. 

 

12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação os serviços não estiverem de acordo com as especificações contidas neste 

Contrato ou se a Nota Fiscal correspondente apresentar algum erro. 

 

12.3. Previamente ao pagamento, será realizada consulta de CND’S, para verificação da 

situação da CONTRATADA, relativamente às condições de habilitação exigidas na 

licitação. 

 

12.4. Constatada a situação de irregularidade da contratada, a Administração promoverá 

advertência à contratada, por escrito, para que a mesma regularize a sua situação no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo, apresente defesa, que será 

avaliada e decidida, nos termos previstos pela IN n° 4 de 15/10/2013 do MPOG, que 

alterou a IN n° 2, de 11/10/2010. 

 

12.5. No caso de não ser regularizada a sua situação fiscal e trabalhista, nem ser acolhida 

às razões de defesa, a CONTRATANTE oficiará aos Órgãos Fiscais e a 

CONTRATADA estará sujeita a rescisão do Contrato além das penalidades 

previstas neste contrato. 

 

12.6. Os pagamentos serão realizados mediante boleto bancário ou crédito na conta 

corrente do CONTRATADO. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições 

conforme artigo 64 da lei n° 9.430 de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo 

Simples Nacional não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração 
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na forma do anexo IV da IN RFB n° 1.234 de 11/01/2012 da Receita Federal do 

Brasil. 

 

12.7. É vedada a emissão de duplicatas e transferência de pretenso credito a terceiros em 

face do pagamento ser realizado somente via ordem bancária na conta corrente 

informada na proposta comercial do proponente vencedor. 

 

12.8. A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para 

cobrir possíveis despesas com multa, indenizações ou outras de responsabilidade da 

contratada. 

 

12.9. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

12.10. Pagamentos em atraso por qualquer motivo sujeitarão a CONTRATANTE ao 

pagamento de multa moratória no valor de 2% (dois por cento) do valor devido, bem 

como juros de mora à taxa 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela 

variação do IGP-M/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo. Caso o atraso no 

pagamento seja superior a 30 (trinta) dias, a MINHA BIBLIOTECA poderá 

suspender o acesso à Base de Dados, independentemente de notificação prévia, sem 

prejuízo dos demais recursos cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666, de 1993, fica nomeado o como fiscal titular 

a servidora Marilaine de Sá Fernandes, matrícula n°: 188, e como fiscal substituta a 

servidora Juliene Rezende Cunha, matrícula n°: 258, sendo estes cientificados 

formalmente, de que irão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Anotando 
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em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e ainda zelar pelo efetivo 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas. 

 

13.2. E responsabilidade dos fiscais : Supervisionar a execução dos serviços para que 

sejam realizados dentro de acordo com as especificações; Abrir processo 

administrativo para aplicação de sanções administrativas; Notificar a empresa da 

intenção da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES em aplicar 

as sanções; Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, 

previstas no presente termo e no Edital de Licitação; Julgar as alegações de defesa 

visando a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo; Providenciar 

as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo 

Ordenador de Despesa; Atestar as notas fiscais e outras medidas necessárias ao fiel 

cumprimento do contrato. 

 

13.3. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

13.4. Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omisso, regula-se pela Lei 

8.666/93, pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, bem como 

nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 

integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições, aplicando-se 

lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 
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15.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantida 

a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

I. Advertência; 

II. Multa: 

a) Multa diária por atraso injustificado na prestação dos serviços 

adquiridos de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total 

contratado, até o 5° (quinto) dia útil após o fim do prazo de entrega; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela 

inexecução total; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do montante não 

fornecido, no caso de inexecução parcial; 

 

III. Suspensão temporária de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais; 

 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o licitante contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior; 

 

V. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 

de 5 (cinco) dias uteis; 

 

VI. Além das sanções citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às demais 

sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

16.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado na prestação de serviços; 

e) A paralisação, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 

art. 67 desta Lei; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do contratado; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
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mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

 

16.3. Qualquer das Partes poderá rescindir este Contrato, mediante notificação por escrito 

à outra Parte, caso a outra Parte deixe de cumprir qualquer obrigação prevista neste 

Contrato e não sane referido inadimplemento dentro do prazo de 7 (sete) dias após a 

notificação por escrito da Parte inocente, especificando o inadimplemento.  

 

16.4. Mediante rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a IES cessará imediatamente 

o acesso e uso da Base de Dados da MINHA BIBLIOTECA.   

 

16.5. A rescisão deste Contrato por qualquer motivo não afetará o direito de qualquer das 

Partes de buscar outros recursos legais disponíveis, nem liberará a 

CONTRATANTE de sua obrigação de pagamento de todos os valores devidos e 

não pagos até a data da rescisão, e seus respectivos encargos.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

17.1. É facultado a CONTRATANTE o direito a migrar de plataforma tecnológica que 

a MINHA BIBLIOTECA venha a disponibilizar desde que garantida no mínimo 

as mesmas condições técnicas disponíveis na plataforma atual. 

 

17.2. A eventual invalidade, nulidade ou inexequibilidade de qualquer dispositivo 

contratual não afetará as demais disposições deste instrumento, as quais 

permanecerão em pleno vigor e efeito.  
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17.3. A renúncia em tomar providências contra uma violação deste Contrato ou a falha 

por qualquer das Partes no exercício de qualquer direito sob este Contrato em 

hipótese alguma constituirá uma novação ou renúncia em tomar providências em 

relação a qualquer violação futura, de natureza similar ou diversa, nem renúncia ao 

exercício de qualquer direito futuro sob este Contrato.  

 

17.4. As Partes obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento deste 

Contrato. Nenhuma das Partes terá o direito de ceder ou transferir este Contrato ou 

os direitos e obrigações dele decorrentes sem o consentimento prévio e por escrito 

das demais Partes.  

 

17.5. As Partes são contratantes independentes e autônomos. Fica expressamente 

estipulada que não se estabelece entre as Partes, por força deste Contrato, nenhuma 

relação de sociedade, associação, consórcio, representação, agência ou joint venture, 

e nenhuma das Partes estará autorizada a representar ou assumir direitos e 

obrigações em nome das demais Partes.   

 

17.6. O presente Contrato não implica a existência de qualquer vínculo empregatício 

entre qualquer das Partes e os sócios, administradores, empregados, prepostos e/ou 

subcontratados da outra Parte, e cada parte será exclusivamente responsável por 

todas as obrigações fiscais, trabalhistas, infortunísticas (acidentes de trabalho), 

fundiárias (FGTS) e previdenciárias decorrentes de sua relação com aqueles.  

 

17.7. Nenhuma das Partes será responsável por sua falha no cumprimento deste Contrato 

devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior enquanto tal evento persistir, 

desde que a Parte prejudicada notifique imediatamente as outras Partes da ocorrência 

do evento de caso fortuito ou força maior e de sua incapacidade de cumprir as 

obrigações contratuais assumidas.  

 

17.8. Todas as notificações, avisos, ou demais comunicações permitidos ou exigidos sob 

este Contrato serão realizados por escrito e enviados à Parte destinatária, na pessoa 

de seu representante legal, no endereço indicado no preâmbulo deste Contrato, por 

correio registrado com aviso de recebimento.  
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17.9. Este Contrato constitui o acordo integral entre as Partes em relação a seu objeto e 

substitui qualquer acordo ou entendimento anterior, oral ou por escrito, entre as 

Partes quanto à matéria aqui regulada. Nenhuma alteração, renúncia ou quitação será 

considerada válida, a menos que efetuada por escrito e assinada pelos representantes 

autorizados das Partes.  

 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios, por extrato, 

nos termos da Lei n°: 8.666/93, correndo as despesas às expensas da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA APRECIAÇÃO DA CGM E REGISTRO NO 

TCM 

 

19.1. O presente instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do 

Município e enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – 

TCM, em até 03 úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do 

arquivo correspondente, não se responsabilizando a Contratante se aqueles órgãos, 

por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1. Fica eleito o foro da comarca de Mineiros, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas 

acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento. 

 

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, e as 

testemunhas em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Mineiros/GO, 30 de abril de 2019. 
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______________________________________________ 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

 

_________________________________________ 

Minha Biblioteca Ltda 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª___________________________________________________             

CPF: 

 

2º __________________________________________________ 

CPF: 
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ANEXO I 

  

AO CONTRATO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE BASE DE DADOS 

  

DADOS DO LICENCIAMENTO 

 

  

MODALIDADE DE LICENÇA:  DETERMINADA  

PRAZO DE VIGÊNCIA:  02/05/2019 À 02/05/2020  

VALOR TOTAL DA LICENÇA:  R$ 159.900,00 (Cento e Cinquenta e Nove 

Mil e Novecentos Reais). 

Sendo R$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos 

Reais) da taxa única de setup. 

LIMITAÇÃO:  2.600 (Duas Mil e Seiscentos) LICENÇAS  

  

 


