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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 01/2015 

 
 

TIPO: Técnica e Preço 
 

 
REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada para 
cessão de uso de licença de softwares a serem utilizados 
pela Secretaria Administrativa, consistente em 
contabilidade pública, finanças, orçamento, folha de 
pagamento, almoxarifado e patrimônio. 

 
 
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de julho de 
2015, às 11:00 horas, dar-se-á o termo final do prazo para a entrega dos 
envelopes de documentação e propostas, no Setor de Protocolos, na sede 
da Edilidade, situada Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Centro, 
Vargem. A abertura dos envelopes dar-se-á a partir das 11:00 horas 
do mesmo dia. 
 
Por ordem do Sr. Vice-Presidente em exercício, Vereador Antonio 
Rogerio Rossi, acha-se aberta na Câmara Municipal de Vargem, licitação 
na modalidade CARTA CONVITE, do tipo técnica e preço, para a 
contratação de empresa especializada de softwares, consistente em 
contabilidade pública, finanças, orçamento, folha de pagamento, 
almoxarifado e patrimônio.  
 
A contratação envolve também a prestação de serviços de treinamento de 
Servidores Municipais, assessoria de informática, assistência e suporte 
técnico, bem como a garantia da atualização mensal dos softwares com 
vistas às alterações legais, corretivas e evolutivas necessárias à perfeita e 
otimizada utilização dos mesmos.  
 
A presente licitação reger-se-á pelas disposições constantes da legislação 
em vigor, ou seja, a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, com suas 
alterações. 
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1. Do recebimento e abertura das propostas 
 
A Câmara Municipal de Vargem, convida essa conceituada Empresa para, 
até o dia 08 de julho de 2015, às 11:00 horas, enviar Proposta para a Carta 
Convite número 01/2015. 
 
2. Dos documentos exigidos e da forma de apresentação 
 
As empresas interessadas deverão apresentar 3 (três) envelopes lacrados, 
os quais conterão externamente as inscrições: 
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO À COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 01/2015 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE Nº 01/2015 

 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA À COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 01/2015 
 
2.1 - O envelope sob número 01 deverá conter internamente os seguintes 
documentos, em original ou por fotocópia autenticada: 
 
a) - cédula de identidade do representante da empresa proponente, bem 
como carta de preposição;  
b) - registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor da empresa proponente;  
c) - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.  
d) – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
e) - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);  
f) - certidão negativa de débitos junto ao INSS;  
g) - prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal da sede da proponente;  
h) - certidão negativa de Falência ou Concordata;  
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i) - declaração de que a proponente concorda com os termos do presente 
Edital;  
j) - declaração do prazo de validade da proposta que deverá ser de, no 
mínimo, 30 dias;  
k) - declaração da observância das disposições contidas no inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 
 
2.2 - O envelope sob número 02 deverá conter internamente os seguintes 
documentos: 
 
PROPOSTA TÉCNICA:  
Declaração firmada pelo proponente indicando a pontuação individual 
correspondente a cada uma das alíneas estabelecidas no item C - I deste 
edital. 
 
PROGRAMAS 
 
I - ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS  
 
A - Sistema de Contabilidade Pública e Orçamento  
 
O Sistema de Contabilidade Pública e Orçamento deverá ser apresentado 
em linguagem para windows, atendendo às normas legais orçamentárias 
e de contabilidade pública, com no mínimo as seguintes características: 
 
01.1) - Realiza lançamentos e registros de contas permitindo controle 
seguro de todos os compromissos, sem deixar de atender às exigências 
legais.  
01.2) - Procede a elaboração e controle do orçamento, da execução 
contábil e as demonstrações contábeis em estrita obediência às 
exigências da Lei 4.320 de 17/03/1964 e suas alterações posteriores e da 
Lei Complementar 101 de 04/05/00.  
01.3) – Permita a produção de demonstrativo tanto nos modelos do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como nos modelos da 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.  
01.4) - Permita a elaboração de requisições de compra ou de empenhos, 
independente do processo de licitação.  
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01.5) – Realiza todo o processamento de compras, com a formalização de 
pedido de compra, passando por todo o processo e fases da despesa, 
registros de entradas e saídas de almoxarifado e o registro de bens 
patrimoniais. 
01.6) - Executa o processo de despesa a partir do pedido de compra, 
reserva de dotação, liberação da reserva de dotação, emissão da 
requisição de compra, emissão de empenho.  
01.7) - Permite o controle de movimentação de produtos no 
almoxarifado, integrado ao setor de compras, licitações e ao patrimônio.  
01.8) - Processa automaticamente o encerramento de contas do exercício.  
01.9) - Processa automaticamente a abertura do exercício com os saldos 
do exercício anterior.  
01.10) - Processa e imprime os demonstrativos e anexos do balanço anual 
previstos na Lei 4.320/64, LC 101/01 e TCESP, em especial relativos ao 
Projeto Audesp.  
01.11) - Analisa, imprime e aponta eventuais divergências nos anexos dos 
balanços.  
01.12) - Processa os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
nos moldes das Portarias do MF/STN e do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para adoção de medidas e cumprimento das exigências 
legais.  
01.13) - Permite a elaboração e controle do orçamento ao balanço do 
município obedecendo a todas as exigências da Lei 4.320 de 17/03/64 e 
suas alterações posteriores.  
01.14) - Atualiza no sistema, anualmente, todas as tabelas de 
classificações orçamentárias, de acordo com as Portarias MF/STN.  
01.15) – Possibilita a produção de demonstrativos e prestações de contas 
eletrônicas ou documentais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. 
 
B - Sistema de Almoxarifado e Patrimônio 
 
O Sistema de Almoxarifado e Patrimônio deverá ser apresentado em 
linguagem para windows, permitindo administrar a área de materiais em 
estoque e de patrimônio acompanhando a movimentação física e 
financeira, fazendo atualização global dos bens nas variações econômicas 
e no balanço patrimonial 
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C - Sistema de Folha de Pagamentos  
 
O Sistema de Folha de Pagamentos deverá ser apresentado em 
linguagem para windows, atendendo às normas legais orçamentárias e de 
contabilidade pública, com no mínimo as seguintes características:  
 
03.1) – Compatibilidade com o Sistema de Contabilidade, conforme as 
categorias de despesa com suporte a AUDESP.  
03.2) - Tabelas de previdência nacional, municipal, para aposentados e 
IRPF, com flexibilidade para inclusões e alterações.  
03.3) - Tabela de cargos com CBO; opção para SIPREV  
03.4) - Mudança de salário automático, histórico de alterações legais do 
quadro de cargos e salários.  
03.5) - Elaboração de tabela de eventos com opções de fórmulas que 
permita que os eventos sejam vinculados a qualquer outro.  
03.6) - Configuração de bases de cálculo, tais como, a soma de outros 
eventos, uma base fixa, uma referência salarial diferente do salário base, 
entre outros.  
03.7) - Opções de cálculos posteriores ao valor encontrado e intervalo de 
percentual semelhante ao mecanismo de alíquota para previdência.  
03.8) - Programação de pagamento de adicionais de tempo de serviço, 
também com opção de intervalo de percentual com base na quantidade 
de anos e demonstração legível do progresso do adicional no holerite.  
03.9) - Manipulação dos dados do trabalhador tais como informações de 
admissão, situação, eventos fixos, movimento, férias, etc.  
03.10) - Cálculo da folha mensal individualizada ou geral, adiantamento 
mensal ou antecipação salarial.  
03.11) - Folha mensal.  
03.12) - Adiantamento mensal.  
03.13) - Recibo de férias com impressão apenas das férias gozadas e 
abono pecuniário.  
03.14) - Cálculo de licença-prêmio  
03.15) - Folha complementar com diversas opções de apuração e 
demonstração no mês desejado  
03.16) - Adiantamento e fechamento do 13º  
03.17) - Rescisão. 
03.18) - Manutenção do cadastro e do movimento mensal de 
contribuintes autônomos para informações a SEFIP.  
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03.19) - Impressão do recibo de pagamento em papel personalizado, 
inclusive frente e verso e formulário fixo.  
03.20) - Folha de pagamento e resumo completo para contabilização.  
03.21) - Relação da previdência, IRPF e FGTS com resumo.  
03.22) - Geração de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, SIPREV, 
crédito bancário com opção para gerar grupos intercalados de divisão, 
subdivisão, unidade/custeio, vinculo, entre outros.  
03.23) - Relação de trabalhadores que possuem um determinado evento 
no cadastro de fixos, eventuais ou no movimento, com diversos filtros, 
agrupamentos e ordenações.  
03.24) - Opção para impressão de demonstrativo de 
cargos/funções/empregos entre outros arquivos e relatórios para o 
TCESP.  
03.25) - Controle do PIS/PASEP desde a informação solicitada pelo banco 
até os valores a serem pagos na folha.  
03.26) - Emissão de etiquetas personalizadas.  
03.27) - Gerador de relatórios diversos.  
03.28) - Opção para impressão e ou geração dos arquivos exigidos pelos 
diversos órgãos a serem analisados em seus sistemas, tais como: RAIS; 
DIRF; Informe de Rendimentos; Ficha Financeira por Divisão; Subdivisão; 
Unidade ou individual. 
 
2.3 - O envelope sob número 03 deverá conter internamente a proposta 
da empresa com o preço global dos serviços, já considerados os tributos 
incidentes e os custos operacionais; quanto ao uso dos softwares, o valor 
correspondente, já considerados os tributos incidentes e os custos 
operacionais, deverá ser proposto em parcelas mensais e sucessivas, 
considerando o pagamento em 12 (doze) vezes. O pagamento da 
primeira parcela se dará, no mínimo, 30 (trinta) dias após o início da 
vigência do contrato. 
 
3. Da classificação técnica 
 
A proposta técnica será avaliada seguindo os seguintes critérios:  
 
3.1 - PONTUAÇÃO  
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A) Segurança  
A1) senha por usuário e função, com dupla custódia - 20 pontos; 
A2) senha individualizada por usuário - 10 pontos 
 
B) Assistências  
B1) até 24 horas - 40 pontos  
B2) de 24 a 48 horas - 30 pontos B3) de 48 a 72 horas - 15 pontos 
B4) mais de 72 horas - 05 pontos  
 
C) Propriedade do Software  
C1) Próprio - 20 pontos  
C2) De um parceiro - 10 pontos  
C3) De diversos parceiros - 05 pontos  
 
D) Atestados Técnicos  
D1) 03 ou mais atestados - 20 pontos  
D2) 02 atestados - 10 pontos 
 
3.2 - Serão aceitas as propostas técnicas dos participantes que atingirem 
o mínimo de 55 pontos.  
 
3.3 - Aos proponentes que não atingirem a pontuação mínima serão 
devolvidos os envelopes de propostas de preços. 
 
4. Do julgamento da proposta de preço 
 
4.1 - Os proponentes que atingirem a pontuação mínima terão os 
envelopes de propostas de preços abertos. 
 
4.2 - Será julgado vencedor o que obtiver índice de menor expressão 
numérica, considerando o seguinte cálculo: 
 

R$  
 

 (T1x3)+(T2x4)+(T3x5)+(T4x6) 
 

18 
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Onde: 
T1 - Técnica para Segurança 
T2 - Técnica para Assistências 
T3 - Técnica para Propriedade do Software 
T4 - Técnica para Atestados Técnicos R$ - Preço proposto 
 
 
4.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será obedecido o 
disposto no parágrafo 2°, do Artigo 45, da Lei de Licitações, ocasião em 
que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de 
todos os Licitantes. 
 
5. Disposições gerais 
 
1. As propostas à presente Carta Convite deverão ser preenchidas sem 
emendas ou rasuras, em impressos próprios da empresa, contendo 
apenas uma única proposta para cada item solicitado. 
 
2. O prazo para a protocolização da proposta encerra-se às 11:00 horas 
do dia 08 de julho de 2015, com abertura dos envelopes-proposta 
prevista para as 11:00 horas do mesmo dia, que ocorrerá nas 
dependências desta Câmara Municipal.  
 
3. Às microempresas ou empresas de pequeno porte sujeitas ao regime 
do Simples Nacional que porventura venham participar do presente 
certame, será dispensado o tratamento previsto nas disposições 
constantes dos arts. 42 a 46 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 127, de 14 de 
agosto de 2007. 
 
4. Estando ou não presentes os representantes das empresas 
proponentes e não havendo objeção registrada na ata dos trabalhos, a 
Comissão de Licitação poderá propor a abertura do Envelope nº 02, 
depois de encerrado o processo de abertura e julgamento do Envelope nº 
01 e, assim, sucessivamente, com relação ao Envelope nº 03.  
4.1 Caso não seja possível a adoção do procedimento previsto no item 4, 
a Comissão de Licitação comunicará as empresas proponentes e fará 
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publicar o edital respectivo no jornal oficial do Município tratando sobre a 
data de abertura dos Envelopes nºs. 02 e 03. 
 
5. As decisões da Comissão de Licitação quanto à classificação e avaliação 
das propostas serão comunicadas aos participantes e o edital respectivo 
se fará publicar.  
 
6. Os membros da Comissão de Licitação julgarão as propostas, 
propondo, ao final, a adjudicação de seu objeto. A adjudicação, bem 
como a homologação de todo o processo licitatório dependerá de 
decisão exclusiva do Presidente da Casa, a quem deverão ser interpostos 
eventuais recursos administrativos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos 
termos do artigo 109, § 6º, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.  
 
7. Os envelopes nºs 02 e 03 serão devolvidos intactos aos licitantes que 
não forem preliminarmente classificados ou que não obtiverem a 
classificação mínima estabelecida para a proposta técnica.  
 
8. As empresas interessadas na participação do certame poderão 
conhecer as instalações de informática da Câmara Municipal, bem como o 
volume das bases de dados cadastrados, a fim de que possam, se 
entenderem necessário, melhor avaliar as condições de sua proposta e, 
especialmente, no tocante à efetuação da migração das bases de dados 
para o aplicativo a ser proposto.  
 
9. Após a devida análise das propostas apresentadas, por parte da 
Comissão de Licitação, que poderá inclusive solicitar manifestação de 
órgãos técnicos para a devida avaliação, serão os proponentes 
comunicados, bem como será publicado o resultado respectivo no Jornal 
Oficial do Município.  
 
10. A Comissão de Licitação ou autoridade superior poderá, em qualquer 
fase da licitação, promover diligência junto aos participantes, para 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar, 
originariamente da proposta, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei nº 
8.666/93.  
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11. Não será permitida a participação de consórcio de firmas e qualquer 
tipo de subcontratação. 
 
12. O contrato, conforme minuta anexa, que fica fazendo parte integrante 
deste edital, terá duração de 1 (um) ano, admitida, no interesse da 
Câmara Municipal, a sua renovação por igual período, com observância 
das disposições constantes da Lei nº 8.666/93.  
12.1 Os valores contratuais poderão ser reajustados monetariamente com 
observância das formalidades legais vigentes.  
12.2 O contrato poderá ser rescindido com observância das disposições 
constantes da Lei nº 8.666/93.  
 
13. As despesas advindas da contratação objeto desta licitação correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços 
de Terceiro – Subelemento nº 3.3.90.39.11.00 – Locação de Software, 
constante do orçamento vigente da Câmara Municipal de Vargem.  
 
14. A empresa vencedora deverá enviar seu representante legal à Câmara 
Municipal no máximo 05 (cinco) dias após a homologação da licitação 
para assinatura do contrato. Caso a empresa vencedora se oponha a 
firmar o contrato, estará sujeita às sanções previstas no artigo 81 da Lei 
8.666/93 e de 10% sobre o valor do contrato.  
 
15. Além das empresas convidadas a participar da licitação, demais 
empresas interessadas na licitação poderão apresentar propostas, 
observados o prazo e condições estabelecidos no § 3º, do artigo 22, da 
Lei nº 8.666/93.  
 
16. Quaisquer informações a respeito deste edital poderão ser obtidas na 
sede da Câmara Municipal de Vargem, nesta cidade de Vargem, Estado 
de São Paulo, com a Comissão de Licitação instituída na Casa.  
 
17. A responsabilidade pelas informações apresentadas perante a 
Comissão de Licitação deste certame será do representante legal da 
empresa proponente. 
 
Câmara Municipal de Vargem, 26 de junho de 2015. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

ANTONIO ROGERIO ROSSI 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 

Contrato nº ____/______ 
 
Pelo presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de um lado 
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.991.448/0001-95, com sede 
na Rua Nossa Senhora de Fátima, 200, Centro, Vargem-SP, representada 
pelo Vice-Presidente em exercício Antônio Rogério Rossi, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado 
......................................................................., com sede na cidade .............................., 
Estado..............................., na ..................................................................., devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................................ doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, têm justos e contratado, mediante as 
cláusulas  abaixo o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: A CONTRATADA, por este 
instrumento particular, se compromete perante A CONTRATANTE a 
ceder uso de softwares a serem utilizados pela Câmara Municipal de 
Vargem, consistente em contabilidade pública, finanças, orçamento, folha 
de pagamento, almoxarifado e patrimônio.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A contratação envolve também a prestação de 
serviços de treinamento de servidores, assessoria de informática, 
assistência e suporte técnico, bem como a garantia da atualização mensal 
dos softwares com vistas às alterações legais, corretivas e evolutivas 
necessárias à perfeita e otimizada utilização dos mesmos. 
 
I -PROGRAMAS (a serem especificados conforme proposta vencedora do 
certame)  
 
II – SERVIÇOS: (a serem especificados conforme proposta vencedora do 
certame) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes deste Contrato, por este instrumento, 
estão sujeitas às normas da Lei nº 8.666/93 que regulamentam o processo 
licitatório e a realização de Contratos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE incumbir-se-á de providenciar 
local e instalação elétrica necessária para o bom funcionamento do 
PRODUTO, incluindo cabos de força elétrica, estabilizadores de voltagem, 
móveis e o que mais fizer-se necessário.  
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto do presente instrumento é de 
propriedade da CONTRATADA, e os direitos para sua utilização, cedidos 
neste instrumento, conferem à CONTRATANTE somente o direito 
pessoal, não exclusivo e intransferível, de usar e manter o PRODUTO em 
suas instalações de processamento de dados.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não poderá copiar, 
reproduzir ou alterar o PRODUTO no todo ou em parte.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe também à CONTRATANTE a 
responsabilidade por danos que venham a ser ocasionados ao PRODUTO, 
por utilização indevida ou por manuseio de pessoa não qualificada a fazê-
lo.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As bases de dados geradas são de propriedade 
da CONTRATANTE; se por qualquer motivo este Contrato for rescindido, 
a CONTRATADA deverá fornecer as bases de dados à CONTRATANTE 
sem qualquer ônus.  
 
CLÁUSULA QUINTA: A contratante não poderá modificar o PRODUTO 
sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATADA, ressalvando 
que quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas com 
Assistência Técnica especializada de profissionais da CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE não poderá ainda sublicenciar, 
ceder ou de outra forma transferir o direito de uso do PRODUTO, ainda 
que gratuitamente, ou quaisquer direitos ou obrigações decorrentes 
deste instrumento, a não ser com o consentimento por escrito da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA tornará disponível à 
CONTRATANTE serviços de suporte técnico correspondentes ao 
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treinamento na utilização do PRODUTO, esclarecimentos de dúvidas, 
serviços referentes à manutenção do PRODUTO, conforme condições 
abaixo discriminadas. (a serem especificados conforme proposta 
vencedora do certame)  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços de manutenção, treinamento e 
suporte técnico serão prestados pela CONTRATADA ou pelo seu 
representante legal, à CONTRATANTE sem qualquer ônus. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE exonerará a CONTRATADA 
de toda responsabilidade ou prejuízo de qualquer ordem, relacionado ou 
resultante de outros produtos desenvolvidos ou instalados por iniciativa 
da CONTRATANTE que, de alguma forma, venha prejudicar o bom 
funcionamento do PRODUTO objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os insumos utilizados para o funcionamento do 
PRODUTO, tais como papéis, fitas, discos flexíveis entre outros são de 
responsabilidade da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato terá a duração de 01 (um) ano, 
admitida, no interesse da Câmara Municipal, a sua renovação por igual 
período, com seus valores corrigidos pelo INPC – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, podendo ser rescindido por qualquer das partes, 
em virtude de inadimplemento de suas CLÁUSULAS conforme estabelece 
a CLÁUSULA décima terceira.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer omissão ou tolerância das partes em 
exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste instrumento, 
ou as prerrogativas dele decorrentes, não constituirão novação ou 
renúncia, nem afetarão seus direitos, que poderão ser exercidos a 
qualquer tempo.  
 
CLÁUSULA NONA: Os pagamentos mensais pela prestação dos serviços 
de que trata este contrato constituir-se-ão de 12 (doze) parcelas, com 
valor unitário de R$ ....................... (................................), sendo que a primeira 
deverá ser paga após (30) trinta dias da assinatura do contrato, e as 
demais a cada (30) trinta dias subsequentes. As despesas do presente 
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Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária codificada sob os 
números ________________.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Quando for necessária a alteração do valor 
Contratual em decorrência de acréscimos ou supressões de seu objeto, 
fica estabelecido o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do Contrato, atualizado monetariamente, em conformidade 
com o que dispõe o § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Devido à natureza eminentemente 
técnica dos resultados do PRODUTO, detalhes específicos e casos 
particulares podem não ser realizados ou serem realizados de forma 
empírica. Estes casos deverão ser identificados pela CONTRATANTE, 
situação em que a CONTRATADA se compromete a equacionar e 
resolvê-los, desde que haja viabilidade técnica para tal, às suas expensas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATADA se obriga, durante 
toda a execução do contrato, a manter-se em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas no que diz respeito às condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital licitatório subjacente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Caso qualquer das partes cometa uma 
infração considerada grave em relação às suas obrigações, conforme 
previstas neste contrato, a parte lesada ou não infratora deverá, pelos 
efeitos desta CLÁUSULA, notificar a infratora de imediato para que possa:  
 
I - Corrigir a infração apontada, de modo que se possa prosseguir na 
execução deste termo, sem qualquer atraso ou prejuízo à parte não 
infratora;  
 
II - Comprovar que a falta ocorreu por motivo de força maior, propondo 
então, à parte prejudicada, soluções alternativas razoáveis para que seja 
superado o impasse e se possa prosseguir na execução do presente 
contrato sem que haja atrasos que, por sua duração e consequência, 
venham representar verdadeira rescisão de contrato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso a parte infratora não atenda à notificação que 
lhe for feita pela parte não infratora, ou não corrija a falta apontada, ou 
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ainda não proponha qualquer solução razoável para o impasse, e a 
execução do contrato tenha ficado paralisada por força da infração 
apontada ou das eventuais ocorrências de força maior verificadas, dará 
direito, à parte não infratora, à rescisão, sem prejuízo de multa pecuniária, 
em favor da parte não infratora, no valor correspondente a uma parcela 
vigente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este contrato contém todos os 
compromissos das partes contratantes e substitui toda e qualquer 
proposta, compromissos e documentos anteriores, sobre os quais tem 
prevalência, não podendo ser modificado, exceto por meio de termos 
aditivos devidamente assinados pelos representantes legais das 
contratantes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes elegem o Foro desta Comarca 
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, como competente para 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Assim justas e 
contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus 
efeitos legais. 
 
 
Câmara Municipal de Vargem (SP), XX de XXXXXX de 2015 
 
 

 
CONTRATANTE 

 
 
 

CONTRATADA 
 

 
Testemunha 1:____________________________ 
 
 
Testemunha 2:____________________________ 


