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PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2012 
 

CONTRATO PARA EMISSÃO E RESERVA DE PASSAGENS AÉREAS - MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º _______ 
 
PARTES: 
I. CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO BRASIL – 
UNISOL BRASIL, doravante designado UNISOL BRASIL, entidade associativa de direito 
privado sem fins lucrativos, com sede na Travessa Monteiro Lobato, nº 95 – 1º andar, São 
Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.293.586/0001-79, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. Arildo Mota Lopes, portador da Carteira de 
Identidade nº ___________, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 
_______________. 
 
II. _______________________________., doravante designada CONTRATADA, com 
sede _______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________ e na Junta 
Comercial do _________ sob nº ____________ em 31/10/1984 e última “Alteração e 
Consolidação Contratual” de nº _____ em __________, neste ato representado pelo seu 
_________ Sr. _________________, portador da Cédula de Identidade nº 
_________expedida pela SSP/___ e inscrito no CPF/MF sob nº ______________, 
residente e domiciliado na _____________________; Resolvem, tendo em vista o 
resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial n.º 002/2012, celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, de conformidade com as Leis Federais nº 
8666 de 21 de junho de 1.993 e nº 10.520 de 17 de julho de 2.002, com todas as suas 
posteriores alterações, e da Portaria Interministerial nº 127 de 29 de maio de 2.008, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens 
aéreas e serviços/diárias de hotelaria, nacionais e internacionais, para os colaboradores 
da UNISOL BRASIL, respeitados os termos do Pregão Presencial n.º 002/2012 e seus 
anexos, a proposta apresentada pela contratada, todos partes integrantes deste 
instrumento, independente de transcrição, compreendendo:  
 
I. emissão, reservas, marcação e remarcação de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do bilhete/e-ticket e reserva ao usuário, mediante 
requisição; 
 
II. prestar assessoria a UNISOL BRASIL e, quando necessário aos passageiros a seu 
serviço, sobre a frequência, roteiros e horários de vôos, tarifas promocionais à época da 
emissão dos bilhetes/reservas, desembaraço de bagagens e sobre outras facilidades 
postas à disposição dos usuários de transporte aéreo; 
 
III. apoio para embarque e desembarque de passageiros, individualmente ou em grupos; 
 
IV. entrega de bilhetes/etickets de passagens, solicitadas por meio de requisições, nas 
localidades e endereços indicados pela UNISOL BRASIL, ou, caso necessário, colocar os 
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respectivos bilhetes à disposição dos usuários, em agências de viagens ou balcões de 
companhias aéreas de fácil acesso, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a 
solicitação, inclusive fora do horário normal de expediente, incluindo sábados, domingos 
e feriados; 
 
V. atendimento à UNISOL BRASIL para obtenção de lugares em vôos, e garantir 
conexões em aeroportos fora da origem; e 
 
VI. manter na sede da UNISOL BRASIL , durante horário comercial, funcionário para a 
emissão, controle, envio e organização das passagens aéreas, faturamento e prestação 
de contas. 
 
Parágrafo Primeiro: A verba destinada para execução do objeto da licitação, 
considerando o intervalo de 24 (vinte e quatro) meses é de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais). 
 
I. Esse valor poderá ser revisto, nos casos de alteração na política econômica e/ou de 
revisão no orçamento da UNISOL BRASIL; 
 
II. A estimativa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) constitui-se em mera previsão 
dimensionada, não estando a UNISOL BRASIL obrigada a realizá-la em sua totalidade, e 
não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços objeto deste instrumento constituem obrigação decorrente do fornecimento 
das passagens aéreas não sendo devido, pela sua execução, qualquer pagamento além 
da tarifa respectiva. 
 
Parágrafo Primeiro: Em se tratando de passagens e hospedagens internacionais estão 
previstos os trechos do Brasil para as principais capitais da Europa, Américas do Sul, do 
Norte, Central e para a Ásia, podendo, entretanto, ser solicitadas passagens para outros 
percursos, devendo ser observada a legislação que regulamenta a matéria; 
 
Parágrafo Segundo: Para o fornecimento dos serviços ora contratados, a UNISOL 
BRASIL emitirá as respectivas requisições de conformidade com suas normas internas; 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA repassará a UNISOL BRASIL todos os descontos, 
bonificações e demais vantagens em uso no transporte aéreo no momento da utilização, 
seja em razão dos trechos, da quantidade de usuários, dos horários, da época do ano e 
quaisquer outras; 
 
Parágrafo Quarto: A concessão das vantagens a que se refere o parágrafo anterior ficará 
condicionada ao atendimento, pela UNISOL BRASIL, das normas reguladoras das 
respectivas tarifas promocionais; 
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA disponibilizará sistema de plantão telefônico 24 
(vinte e quatro) horas, para solicitação dos serviços contratados, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, além de manter na sede da UNISOL BRASIL funcionário no horário 
comercial; 
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Parágrafo Sexto: A CONTRATADA, para qualquer serviço solicitado, deverá apresentar 
diferentes propostas de preços praticados por mais de 01 (uma) Companhia Aérea, para 
escolha da UNISOL BRASIL; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais que sejam devidos 
em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade da Contratada assim definido na norma tributária, sem direito a 
reembolso. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial n.º 002/2012 e seus anexos, 
a CONTRATADA fica obrigada a: 
 
I. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, freqüência de partida 
e chegada de aeronaves, como também das tarifas promocionais à época da 
reserva/emissão do bilhete ou e-ticket; 
 
II. Entregar os bilhetes de passagens no local a ser indicado, quando fora do expediente, 
inclusive sábados, domingos e feriados, ou se fizer necessário, colocá-los à disposição 
dos passageiros nas lojas das companhias aéreas ou agências de turismo mais próximas 
do usuário, no prazo máximo de duas horas após a solicitação; 
 
III. Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os bilhetes em 
que se verificarem incorreções resultantes do preenchimento; 
 
IV. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados ou prepostos, por ocasião da reserva/emissão e entrega 
dos bilhetes/e-ticket; 
 
V. Executar como parte integrante de suas obrigações os serviços que, mesmo não 
previstos no objeto, se façam necessários ao perfeito cumprimento das obrigações 
assumidas junto a UNISOL BRASIL; 
 
VI. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, sob 
pena de rescisão deste Contrato; 
 
VII. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a 
execução dos serviços prestados; 
 
VIII. Responsabilizar-se pelos danos causados a UNISOL BRASIL ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 
 
IX. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados e prepostos, quando nas dependências da UNISOL BRASIL, ou em qualquer 
outro local onde estejam prestando os serviços objeto deste Contrato, devendo adotar as 
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; 
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X. Recrutar e contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, a mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços contratados, sem qualquer solidariedade da UNISOL 
BRASIL, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos 
previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal; 
 
XI. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da UNISOL BRASIL, de 
que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam 
relacionados ou não com a prestação de serviço objeto deste contrato; 
 
XII. Pagar pontualmente aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços 
disponibilizados, ficando estabelecido que a UNISOL BRASIL não responde solidária ou 
subsidiariamente por esses pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 
 
XIII. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato, que 
envolva o nome da UNISOL BRASIL, mediante sua prévia e expressa autorização; 
 
XIV. Submeter previamente a UNISOL BRASIL a eventual caução ou utilização deste 
contrato em qualquer operação financeira; 
 
XV. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
 

a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA 
adotará as providências necessárias no sentido de preservar a UNISOL BRASIL e 
de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de 
qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a 
UNISOL BRASIL das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro 
do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento. 
 

XVI. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto 
do Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste tenha que ser 
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a UNISOL 
BRASIL; 
 
XVII. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do Contrato, 
tais como materiais, mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, máquinas em 
geral, impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza 
ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários, seguros, auxílios 
alimentares, vales transportes, vantagens trabalhistas decorrentes de acordos, 
convenções ou dissídios trabalhistas e quaisquer outros encargos necessários à perfeita 
execução do objeto do Contrato; 
 
XVIII. Providenciar a realização de check-in quando solicitado pela UNISOL BRASIL; 
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XIX. Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens respeitando o 
regulamento das companhias aéreas; 
 
XX. Manter um promotor de vendas à disposição da UNISOL BRASIL, munido de sistema 
de comunicação que permita sua localização imediata (telefone celular) para atendimento 
fora do horário estabelecido, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante vinte e 
quatro horas ininterruptas; 
 
XXI. Fornecer, para aprovação da UNISOL BRASIL, a comprovação dos valores vigentes 
das tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação expedida pelas 
companhias aéreas em papel timbrado, confirmando que esses valores, inclusive os 
promocionais, são os devidamente registrados no Departamento de Aviação Civil – DAC; 
 
XXII. Restituir a UNISOL BRASIL, no prazo máximo de trinta dias, pelo preço equivalente 
ao valor impresso, qualquer passagem não utilizada pela UNISOL BRASIL, que for 
devolvida a CONTRATADA, independentemente desta ter sido ressarcida pelas 
companhias aéreas, inclusive na ocorrência de rescisão ou extinção do Contrato, 
podendo este Órgão efetuar glosas nas notas fiscais no ato do pagamento; 
 
XXIII. Observar, na emissão de passagens internacionais a legislação que regulamenta a 
matéria; 
 
XXIV. Fornecer, juntamente com as faturas, a relação dos créditos decorrentes de 
passagem e/ou trechos não utilizados no período que permitam a UNISOL BRASIL, por 
intermédio de seus gestores, acompanhar o andamento das aquisições, reembolsos e 
freqüências de vôos; 
 
XXV. manter atualizada a relação das empresas aéreas filiadas ao sistema de venda de 
passagens com as quais mantenha convênio, informando a UNISOL BRASIL as inclusões 
e/ou exclusões sempre que ocorrerem; 
 
XXVI. Atender às determinações da fiscalização da UNISOL BRASIL; 
 
XXVII. Manter entendimentos com a UNISOL BRASIL, objetivando evitar transtornos e 
atrasos nos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA UNISOL BRASIL 
 
I. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa desempenhar os 
serviços dentro das normas estabelecidas pela UNISOL BRASIL. 
 
II. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados credenciados pela CONTRATADA. 
 
III. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
É prerrogativa da UNISOL BRASIL proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel 
cumprimento do objeto desta licitação, conforme a seguir: 
 
Parágrafo Primeiro: Exercer a fiscalização dos serviços por meio de funcionário 
designado, ficando a cargo deste, a emissão do Termo de Aceite dos serviços que serão 
executados; 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA obriga-se a fornecer a UNISOL BRASIL ou 
preposto seu toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto deste 
contrato, bem como facilitar a fiscalização na execução deste; 
 
Parágrafo Terceiro: A Coordenação Administrativa Financeira da UNISOL BRASIL, 
fiscalizará os serviços objeto da licitação, cabendo-lhes decidir pela aceitação ou não dos 
serviços prestados, exigindo o fiel cumprimento de todos os requisitos constantes deste 
instrumento, avaliando, também, a qualidade dos serviços apresentados, podendo rejeitá-
los no todo ou em parte; e 
 
Parágrafo Quarto: A fiscalização da UNISOL BRASIL não afeta, diminui ou substitui a 
responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato será 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de 
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
Parágrafo Primeiro: Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano; 
 
Parágrafo Segundo: A repactuação será precedida de demonstração analítica do 
aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Preços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada 
do objeto deste Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições 
estipulados, implicarão na aplicação das penalidades contidas na legislação em vigor. 
 
Parágrafo Primeiro: Além das penalidades previstas no “caput”, sem prejuízo das 
mesmas, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
I. advertência;  
 
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da verba estimada do Contrato, por 
inadimplência; 
 
III. multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor da verba estimada do contrato, no 
caso de descumprimento de qualquer obrigação pactuada; 
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IV. multa de 1% (um por cento) sobre o valor da verba estimada do Contrato, por dia, 
limitado a dez dias, no caso de atraso na prestação dos serviços, não ultrapassando a 
10% (dez por cento); 
 
V. rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de ocorrer: 
 
a) o previsto no inciso II; 
b) a extrapolação dos dez dias previstos no inciso IV, sem prejuízo do pagamento das 
respectivas multas; 
c) o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas. 
 
VI. pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA sem justa causa, 10% (dez 
por cento) do valor estimado da verba do Contrato, sem prejuízo do pagamento de outras 
multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão 
ocasionar. 
 
Parágrafo Segundo: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a 
CONTRATADA fizer jus, ou recolhidas diretamente à tesouraria da UNISOL BRASIL, no 
prazo de quinze dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, 
quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
Parágrafo Terceiro: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA 
será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, 
contados a partir da notificação. 
 
Parágrafo Quarto: As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
A Contratada apresentará quinzenalmente as Faturas da Prestação de Serviços ou Nota 
de Serviços e Fatura, em 2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela 
UNISOL BRASIL, em São Bernardo do Campo/SP. O crédito será efetuado em conta 
bancária indicada pela Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do aceite da 
fatura/nota fiscal. 
 
Parágrafo Primeiro: Para pagamento dos valores referentes à prestação dos serviços 
será ainda observado o seguinte: 
 
I. A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de recusar o pagamento se os serviços não 
estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 
 
II. UNISOL BRASIL poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela 
CONTRATADA em razão da inadimplência nos termos deste contrato. 
 
III. as Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pela UNISOL BRASIL serão devolvidas a 
contratada, para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-
se o prazo para pagamento estabelecido no caput desta cláusula a partir da 
reapresentação, sem qualquer tipo de correção do valor total; 
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IV. devolução a UNISOL BRASIL das passagens que porventura não forem utilizadas 
dentro da quinzena, devendo o valor correspondente ser reajustado, quando for o caso, e 
considerado como crédito no fornecimento de novas passagens, ou reembolsado até no 
máximo a quarta fatura subseqüente; 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá emitir o faturamento a cada quinzena, 
correspondente aos serviços prestados no período, ou ainda quando solicitado pela 
UNISOL BRASIL por projeto/atividade específico; 
 
Parágrafo Terceiro: O valor das tarifas constantes das faturas a serem apresentadas a 
UNISOL BRASIL deverá ser aquele praticado pelas empresas concessionárias dos 
serviços de transporte aéreo, na data da emissão dos respectivos bilhetes de passagens 
e reservas; 
 
Parágrafo Quarto: O faturamento é constituído pelo somatório dos valores dos serviços e 
das tarifas expressas nos bilhetes emitidos a cada quinzena, inclusive, as tarifas 
promocionais, sobre as quais incidirão a taxa de serviço ora pactuada, excluídas as taxas 
de embarque, que deverão ser cobradas em destaque na fatura; 
 
Parágrafo Quinto: As faturas quinzenais serão acompanhadas de relatórios, 
discriminados por centro de custo da UNISOL BRASIL, contendo e-mail da requisição, os 
nomes dos passageiros/usuários, percurso, valor da tarifa cheia, valor do bilhete 
adquirido, taxa de serviço pactuada; total de passagens emitidas por quinzena. 
 
Parágrafo Sexto: As taxas de remarcação e ou cancelamento de bilhetes cobradas pelas 
companhias, quando autorizadas pela UNISOL BRASIL, serão reembolsadas à 
contratada mediante fatura de débito em separado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas 
cláusulas ou condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste 
instrumento, e em especial por: 
 
I. o não cumprimento ou ainda pelo cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, 
especificações ou prazos; 
 
II. a subcontratação, total ou parcial do objeto deste contrato, sem prévia autorização 
escrita da UNISOL BRASIL, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução do contrato; 
 
III. a lentidão do seu cumprimento, levando a UNISOL BRASIL a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
 
IV. paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação a UNISOL BRASIL; 
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V. o desatendimento das orientações regulares das pessoas designadas para 
acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato; 
 
VI. cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato; 
 
VII. decretação de falência; 
 
VIII. dissolução da empresa; 
 
IX. protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
 
X. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento; 
 
XI. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução deste contrato; 
 
XII. a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução do contrato; 
 
Parágrafo Primeiro: Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA 
deverá reparar integralmente os prejuízos causados a UNISOL BRASIL, independente da 
aplicação das penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no 
todo ou em parte, a critério exclusivo da UNISOL BRASIL. 
 
Parágrafo Segundo: Rescindido o presente contrato por culpa da CONTRATADA, a 
UNISOL BRASIL entregará os serviços objeto deste instrumento a quem ele julgar 
conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá 
na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa 
à rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS 
Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o edital 
de Pregão Presencial nº 002/2012 e seus anexos, os documentos relacionados com a 
fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos 
que integram o processo licitatório. 
 
Parágrafo Único: Havendo divergências de natureza técnica entre as disposições 
contidas nos documentos referidos no “caput” desta cláusula, e as disposições deste 
Contrato, prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erro material, quando 
serão adotadas as providências necessárias às correções. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente Contrato poderá ser alterado por Termo Aditivo, para complementação ou 
acréscimo, observando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da 
verba do Contrato, mediante autorização expressa da UNISOL BRASIL. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
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Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, ficando eleito o foro de São Bernardo do 
Campo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato. 
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 2012. 
 
 
Pela UNISOL BRASIL:      Pela CONTRATADA: 
 
 
 
 
 
Arildo Mota Lopes      _________________ 
     Presidente            Sócio Diretor 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
1ª:        2ª: 
NOME: ________________    NOME: _________________ 
              


