
 

CARTA-PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO INFORMATIVO IGAM DE ATUALIZAÇÃO MENSAL AOS MUNICÍPIOS 
 

O IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua General Câmara, 432, sala 604, em Porto Alegre, RS, com CNPJ n° 01484706/0001 39, apresenta a 
Carta-Proposta, nos termos do que autoriza a Lei nº 8.666/93, art. 24, II e 62 em que, assinada, substitui o 
Termo de Contrato para a assinatura do Informativo ATUALIZA, pelo período de 12 edições mensais a contar 
da data da assinatura. 
Adquirente: _____________________________________________________________________________ 
Sede:__________________________________________________________________________________ 
CNPJ/CPF: _____________________________________________________________________________ 
Representante Legal: _____________________________________________________________________ 
Crédito orçamentário: ____________________________________________________________________ 
Servidor responsável pelo acompanhamento: __________________________________________________ 
1. Objeto: Assinatura de Informativo com edições mensais pelo período de 12 meses com assuntos de 
interesse da Administração Municipal (Agenda de Obrigações; Indicadores e Tabelas; CebrapExpress; 
Contabilidade Pública; Orçamentos; Controles Internos; Pessoal; Licitações; Tributos Municipais; Previdência 
Pública e RGPS e Assuntos Específicos do Legislativo Municipal ). 
2. Regime de Execução: fornecimento parcelado. 
3. Preço e Condição de Pagamento: 
 

 12 parcelas de 714,70 
 
3.1 O vencimento se dará em períodos sucessivos e os bloquetos bancários emitidos conforme a opção 
acima, sendo o primeiro pagamento com vencimento no ato da compra. 
3.2 Em caso de atraso nos pagamentos serão suspensos os envios das atualizações bem como o acesso 
aos sites do Igam. 
4. Dos Deveres do IGAM: Além dos direitos da Administração e deveres do Contratado, previstos na Lei nº 
8.666/93, o Contratado proporá descontos em cursos do Igam, do Cebrap e da Esapp, disponibilizará 
Legislação, Jurisprudência e acesso irrestrito aos sites do Igam, Cebrap e da Esapp, receberá indicação de 
casos ou assuntos não localizados no Informativo e atenderá a consultas ilimitadas via telefone, fax ou e-
mail. 
OBS: A disponibilização de Informações adicionais fica a critério do IGAM, não se constituindo objeto da 
Carta-Proposta. 
5. Penalidades: Em caso de inadimplência do Contratado poderá a Administração aplicar multa de até 20% 
do valor total da assinatura, sem prejuízo das demais previsões legais. 
6. Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 8.666/93, ficando eleito o Foro 
da sede do ÓRGÃO CONTRATANTE para solucionar as dúvidas decorrentes desta Carta Proposta na via 
judicial. 
 
_______________________________, _____ de ___________________ de ________ 
 
 
_____________________________________________                      _________________________________________ 
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