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Contexto: 

Nos debates no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups, identificou-se que 

os modelos de empresa de sociedade limitada (LTDA), utilizado em larga medida no Brasil, bem 

como de empresa de sociedades anônimas tradicionais (S/A), não atendem às necessidades do 

empreendedorismo inovador contemporâneo. 

De um lado, sociedades limitadas não permitem a emissão de valores mobiliários com estruturas 

de capital sofisticadas. De outro, sociedades anônimas tradicionais possuem custos operacionais 

elevados, além de exigências de procedimentos e estruturas internas de difícil concretização em 

uma empresa de menor porte e com maior risco de empreendimento.  

A proposta abaixo, que usou como base o texto presente no Projeto de Lei nº 4.303/12, intenciona 

livrar micro, pequenos e médios empreendedores de uma série de burocracias, como os elevados 

custos de publicação de atos societários.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. A.1.  A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

SEÇÃO X - DA SOCIEDADE ANÔNIMA SIMPLIFICADA 

Art. XX.1 É facultado à companhia, cuja receita bruta anual for inferior a R$16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais), apurada no exercício social anterior, constituir-se sob a 

modalidade de tratamento diferenciado denominada sociedade anônima simplificada 

(SAS), ou a ela aderir a qualquer tempo. 

§1º A adesão à modalidade SAS dependerá da aprovação de acionistas que 

representem metade mais uma, no mínimo, das ações com direito a voto, caso 

maior quórum não seja exigido pelo estatuto. 

§2º Atingido o valor da receita bruta anual definido no caput deste artigo, a 

companhia estará excluída, no exercício fiscal seguinte, do regime especial da 

sociedade anônima simplificada, independentemente de deliberação de acionistas. 

§3º O conselho de administração, se houver, ou a diretoria, deverá convocar, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da adesão ou da exclusão a que se 

referem os parágrafos anteriores, assembleia geral, para deliberar sobre a 

adaptação do estatuto da companhia, exceto se essa adaptação já estiver prevista 

em disposições transitórias no próprio estatuto. 

 §4º O estatuto da companhia deverá indicar, expressamente, a adoção da SAS. 

§5º Aplicam-se às sociedades anônimas na modalidade simplificada as regras 

gerais aplicáveis a todas as sociedades anônimas, com exceção daquelas 

incompatíveis com as regras específicas para a modalidade simplificada, previstas 

nos artigos XX.1 a XX.11 deste Capítulo. 

Art. XX.2 A SAS poderá ser aberta ou fechada e constituída por pessoa física ou jurídica. 

Art. XX.3 A SAS poderá ter um único acionista, pessoa física ou jurídica. 

Art. XX.4 A SAS poderá: 

§1º convocar assembleia geral, por anúncio único, entregue a todos os acionistas, 

contra recibo, físico ou eletrônico, com antecedência prevista no artigo 124, inciso 

I e II, §1º; 

I – O estatuto da companhia deverá prever os meios válidos de 

comunicação de aviso de recebimento caso a convocação para a 

assembleia geral ocorra por meio eletrônico; 
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§2º divulgar e manter seus atos constitutivos, as atas de assembleia geral, os 

documentos de que trata o artigo 133 e as atas de conselho de administração, se 

houver, em sítio próprio, acessível publicamente, assinados eletronicamente, 

certificados digitalmente ou assinados manualmente e digitalizados pela diretoria 

da empresa, mantidos na rede mundial de computadores. 

I - A divulgação dos atos ou documentos referidos no §2º deste artigo 

dispensa a companhia de publicações nos moldes do artigo 289. 

§3º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação 

e arquivá-los no registro de comércio competente, juntamente com os demais atos 

e documentos referidos neste artigo. 

Art. XX.5 O acionista da SAS poderá participar e votar à distância em assembleia geral, 

conforme disposições do estatuto da companhia. 

Art. XX.6 A distribuição dos dividendos prevista no artigo 202 não será obrigatória no 

exercício social em que a companhia estiver enquadrada na modalidade SAS, exceto se de 

outra forma dispuser seu estatuto social. 

§1º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do caput deste artigo 

poderão ser capitalizados ou registrados como reserva. 

§2º O saldo registrado em reserva poderá ultrapassar o capital social. 

§3º Havendo o desenquadramento da companhia da modalidade SAS, a assembleia 

geral deverá ser convocada para decidir a destinação dos valores registrados em 

reserva, salvo se a destinação após o desenquadramento já estiver prevista em seu 

estatuto social. 

Art. XX.7 A diretoria da SAS deverá ser composta por ao menos um diretor e poderá ser 

eleita e destituída a qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, 

pela assembleia geral, devendo o estatuto observar, no que couberem, os requisitos do 

artigo 143. 

Parágrafo único. Havendo o desenquadramento da companhia da modalidade SAS, 

o número de administradores deverá ser adequado, se necessário, ao mínimo 

previsto no artigo 143, no momento da próxima assembleia geral ordinária. 

Art. XX.8 Nas SAS, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem 

a observância do disposto no § 2º do artigo 152, desde que aprovada por unanimidade dos 

acionistas. 

Art. XX.9 Qualquer dos acionistas poderá retirar-se da SAS, mediante notificação à 

companhia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto se no estatuto houver 

restrições ao direito de retirada. 
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§ 1º Os demais acionistas poderão, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do recebimento 

da notificação, optar pela dissolução da companhia, em assembleia geral 

especialmente convocada, na qual o acionista retirante é impedido de votar. 

§ 2º O estatuto deverá estabelecer regras para a determinação do valor de 

reembolso, que somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido a preço 

de mercado quando for calculado com base no valor econômico da companhia 

apurado em avaliação. 

§ 3º O patrimônio líquido deverá ser apurado em balanço especial, com referência 

ao mês anterior ao da notificação da retirada. 

§ 4º A avaliação seguirá o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 45. 

Art. XX.10 Caberá à companhia ou a qualquer de seus acionistas requerer a exclusão judicial 

do acionista que descumprir suas obrigações sociais, podendo o estatuto prever hipóteses 

de exclusão extrajudicial. 

§ 1º Caso o estatuto faça previsão de hipóteses de exclusão extrajudicial de 

acionista, deverá definir o procedimento de exclusão e o exercício do direito de 

defesa, sob pena de invalidade da regra que a determinar. 

§ 2º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do artigo XX.9 para determinação do 

valor de reembolso do acionista excluído. 

Art. XX.11 A restrição contida no artigo 3º, §4º, inciso X, da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, não se aplica às pessoas jurídicas sob a modalidade de tratamento 

diferenciado SAS. 
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Bloco B - Responsabilidade Solidária 

 

   

Contexto: 

O ecossistema inovador é caracterizado pela volatilidade na abertura e encerramento de 

empresas e, sendo o insucesso uma etapa importante do processo de aprendizado dos 

empreendedores, é essencial promover a reabilitação dos empreendedores de boa-fé para que 

possam iniciar novos negócios. 

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº. 147/14 no §5º do art. 9º da Lei 

Complementar nº 123/06 e no §2º do art. 7º, da Lei 11.598/07 levaram a possíveis interpretações 

jurídicas conflitantes, pois as redações de ambos os dispositivos abriram a possibilidade de 

equiparação de hipóteses de extinção regular de pessoa jurídica com débitos tributários em 

aberto a hipóteses de dissolução irregular de sociedade, ao atribuir responsabilidade solidária a 

sócios e administradores. 

A proposta elaborada no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups pretende 

adequar a redação dos dois dispositivos supramencionados, no que diz respeito a empresas de 

tipo “startup”,  às regras de responsabilidade solidária previstas nos artigos 134 e 135 do Código 

Tributário Nacional, que estabelecem os critérios e hipóteses de responsabilização de terceiros 

em relação aos débitos tributários da Pessoa Jurídica. Dessa forma, espera-se afastar a 

interpretações dúbias, reforçando-se o entendimento consolidado na doutrina e na 

jurisprudência, na direção da excepcionalidade das hipóteses de responsabilização solidária de 

sócios e administradores. 
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Proposta de texto normativo: 

Art. B.1.  A Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 9º................................................................ .............................................. 

....................................................... ................................................................ 

§5º-A Em relação à responsabilidade tributária na extinção (baixa) de empresas do 

tipo “startup”:   

I - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os 

empresários, os titulares, os sócios e os administradores. 

II - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os empresários, os 

titulares, os sócios e os administradores. (NR) 

 

Art. B.2. A Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 7º................................................................ .............................................. 

....................................................... ................................................................ 

§2º-A Em relação à responsabilidade tributária na extinção (baixa) de empresas do 

tipo “startup”  

I - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os 

empresários, os titulares, os sócios e os administradores. 

II - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os empresários, os 

titulares, os sócios e os administradores.  
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Bloco C - SIMPLES Nacional e Investimentos 

 

 

Contexto: 

Ao longo dos debates no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups, identificou-

se que um dos obstáculos legais existentes para atração de investimentos em startups é a 

impossibilidade de que empresas possam simultaneamente se organizarem sob a forma de 

sociedades anônimas e fazerem jus ao regime do Simples Nacional. Ao passo que a sociedade 

anônima é um dos modelos mais adequados para startups que desejam receber aportes de capital 

porque oferece segurança jurídica para os investidores e empreendedores, e se adequa melhor 

aos instrumentos de captação e atração existentes, o Simples Nacional baseia-se na redução e 

simplificação de custos relativos ao cumprimento de obrigações, sendo adotado por muitas 

companhias em início de operação, inclusive startups. 

Assim, a proposta sugere criar a possibilidade de afastamento, por meio de Decreto posterior, de 

condições de enquadramento no regime o tributário simplificado previsto na LC 123/06 para 

startups, permitindo assim que o Poder Executivo venha a autorizar a opção ao Simples para: (a) 

startups que tenham como sócios pessoas jurídicas; (b) startups cujo titular ou sócio participe 

com mais de 10% do capital de outra empresa; (c) startups que participem do capital de outra 

pessoa jurídica; (d) startups constituídas sob a forma de sociedade por ações. Por fim, cumpre 

notar que a mesma lógica é empregada na proposição de (e) manter a possibilidade de uso do 

Simples às startups com sócio domiciliados no exterior, com vistas a facilitar a atração de 

investimento estrangeiro.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. C.1.  A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 3º  ........................................................................ 

§17º O poder executivo federal poderá, por meio de Decreto, afastar as restrições 

impostas pelos incisos I, IV, VI ou X do §4º no caso de empresas de tipo "startup"  

Art. 17º  ........................................................................ 

§6º O poder executivo federal poderá, por meio de Decreto, afastar a restrição 

imposta pelo inciso II do caput no caso de empresas de tipo "startup”.  
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Bloco D - Fomento a Pesquisa,  

Desenvolvimento e Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

As propostas elaboradas pelo Subcomitê de Ambiente Normativo de Startups referentes a 

fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação visam instituir base jurídica para aplicação dos 

recursos obrigatórios em P,D&I, seja por lei ou decorrente de obrigação contratual, tais como Lei 

de Informática, investimento obrigatório dos setor elétrico e de óleo e gás, entre outros. O 

objetivo sistêmico é de criar condições para que as empresas que possuem obrigações de realizar 

investimentos em P,D&I possam cumprir com seus compromissos por meio da aplicação de 

recursos em fundos patrimoniais ou em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) de 

categorias associadas a P,D&I.   
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Proposta de texto normativo: 

Art. D.1.  As empresas que possuem obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação ficam autorizadas a aportar recursos para cumprir obrigações em: 

I - Fundos patrimoniais voltados à inovação, na forma do regulamento; e 

II – Fundo de Investimento em Participações - FIP, conforme regulamentação específica 

da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nas categorias: 

a) capital semente; 

b) empresas emergentes; e 

c) empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos percentuais mínimos legais ou contratualmente 

estabelecidos para serem aportados em fundos públicos. 

§ 2º O representante legal do FIP ou Fundo patrimonial que receber recursos nos termos do caput 

emitirá certificado comprobatório para fins de eficácia liberatória quanto a obrigações legais ou 

contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na exata proporção do 

seu aporte, quando: 

I - da efetiva transferência do recurso ao fundo patrimonial, após a celebração de 

instrumento de transferência de recursos, no valor das despesas qualificadas para esse 

fim; e 

II – do efetivo comprometimento do recurso, após assinatura do boletim de subscrição do 

FIP, nos termos da regulamentação da CVM. 

§ 3º  Para que o Fundo Patrimonial e o FIP capte recursos junto a empresas que possuem 

obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação e que 

esta captação tenha eficácia liberatória quanto a essas obrigações, a sua destinação estará 

adstrita às diretivas indicadas pela entidade setorial responsável por fiscalizar tais obrigações, 

indicando os programas, projetos e demais finalidades de interesse público em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, em áreas de interesse da empresa originária, que devem ser 

apoiados. 

Art. D.2. Ato do poder executivo federal regulamentará a forma de prestação de contas do FIP que receber 

recursos nos termos do art. D.1 e sobre a fiscalização das obrigações legais ou contratuais de investimento 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
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Bloco E - Opções de compra de ações  

(“stock options”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

As opções de compra de ações são importante mecanismo de retenção de talentos em uma 

empresa, e, mais particularmente, no caso de startups, que possuem menos recursos à disposição 

para contratação de colaboradores. Os planos de opções de compra de ações já vêm sendo 

aceitos pela jurisprudência trabalhista e a proposta abaixo buscou corresponder às decisões 

recentes dos tribunais brasileiros, com o objetivo de dar maior segurança jurídica às empresas. A 

redação elaborada tomou por base o texto do Projeto de Lei 286/15. 
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Proposta de texto normativo: 

Art. E.1 A participação acionária de empregado por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) 

consiste em vantagem contratual de natureza: 

I – não salarial, quando tratar-se de condição de contrato sem caráter retributivo em 

relação ao trabalho prestado ou, ainda, implicar em risco para o empregado; 

II – salarial, quando, em complementação ao salário fixo contratado, constituir-se em 

remuneração variável, caracterizada pela: 

a) vinculação do valor e/ou da quantidade do benefício ao desempenho ou a 

metas de produtividade; 

b) o método de exercício autorizado no ato concessivo da premiação não implicar 

risco para o empregado. 

§ 1º. A vinculação do exercício de opção de compra de ações, e não do seu valor ou da quantidade 

de ações, ao desempenho da própria empresa, como condição de elegibilidade, não implica no 

reconhecimento da natureza salarial da vantagem contratual. 

§ 2°. Consideram-se gratuitos e sem riscos para o empregado, na forma da alínea “b” do inciso II 

do caput deste artigo, os modelos de concessão de opções em que: 

I – as ações são custodiadas ao empregado de forma subsidiada pela empresa; ou 

II – são exercidas sem qualquer desembolso financeiro do empregado, por meio de 

métodos como os de: 

a) operação casada ou compra e venda no mesmo dia, na qual a operação de 

compra e venda é desenvolvida simultaneamente, sendo creditada ao empregado 

a diferença entre o valor da compra da ação, conforme o preço que lhe for 

prefixado, e o valor da venda da ação, conforme o preço praticado pelo mercado 

no momento da negociação; 

b) venda a descoberto, na qual o custo da opção é coberto com a utilização de 

parte das ações; 

§ 3º. Após a concessão de participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock 

Plans), salvo disposição mais favorável, o direito ao exercício das opções expira com: 

I – a renúncia; 

II – o término da validade estabelecida no ato concessivo do benefício ou na forma 

do §4º deste artigo; 

III – a rescisão do contrato de trabalho, se ainda não vencido o período de 

carência, nas hipóteses de pedido de demissão e de dispensa por justa causa; 
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§ 4º. Se a obtenção da condição de elegibilidade das opções concedidas for inviabilizada em face 

de dispensa arbitrária ou imotivada, o beneficiário poderá exercê-las até trinta dias depois de 

vencida a respectiva carência, salvo se o empregador lhe conceder período de validade maior que 

este. 

§ 5º. Aplica-se o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo independentemente da concessão de 

participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) ter sido concedida 

com caráter salarial ou como negócio jurídico de natureza comercial, ainda que estabelecido em 

face do contrato de trabalho, na forma do inciso I do caput deste artigo. 

§ 6°. Consideram-se submersas (underwater) as ações cujo valor de mercado estiver abaixo do 

preço de exercício fixado na concessão das opções. 

§ 7°. Quando submersas as ações, na hipótese de o benefício ter sido concedido com caráter 

retributivo, na forma do inciso II do caput deste artigo, compete ao empregador a adoção de 

medidas alternativas para viabilizar o direito ao exercício das opções concedidas como 

contraprestação salarial ou premiação, na forma respectiva das alíneas “a” e “b” do inciso II do 

caput deste artigo; 

§ 8°. A concessão de participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) 

não enseja a aplicação do princípio da isonomia ou da irredutibilidade salarial sob o argumento 

de prejuízo patrimonial decorrente da volatilidade das ações, ressalvada a hipótese estabelecida 

no § 7 deste artigo. 

§ 9°. O plano de aquisição de ações poderá estabelecer prazo mínimo de permanência na 

empresa, possibilitando a aquisição de ações. 
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Contexto: 

Propõe-se a criação de dispositivos que regulamentem a forma pela qual se dariam os testes 

prévios à contratação de soluções inovadoras pela Administração Pública, possibilitando a 

contratação direta caso os testes se revelem bem-sucedidos. Nesse sentido, está sendo proposta 

a criação da figura do Termo de Colaboração para Teste de Inovação (TCTI), objetivando a 

realização de teste de solução inovadora desenvolvida ou em desenvolvimento por startups, 

isoladamente ou em consórcios, com ou sem repasse de recursos, sempre precedida de 

chamamento público.  

Os dispositivos trazem normas sobre a forma do chamamento público, os critérios de avaliação 

das propostas, o teste de solução inovadora (feito após a assinatura do TCTI) e como aferir o 

resultado do teste. Em seguida, apresenta proposta sobre o procedimento de contratação da 

solução que alcançou as metas estabelecidas.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. F.1.  Poderá ser celebrado, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, Termo de Colaboração para Teste de Inovação - TCTI, objetivando a realização de teste de 

solução inovadora desenvolvida ou em desenvolvimento por startups, isoladamente ou em consórcios, 

com ou sem repasse de recursos, sempre precedida de chamamento público. 

§1º. O chamamento público a que se refere o caput poderá ser instaurado de ofício, por meio de 

provocação da sociedade ou de startups interessadas, sendo indispensável a demonstração da 

existência de problema claramente e previamente identificado, cuja solução apresentada seja 

inovadora e envolva necessariamente o uso de tecnologia. 

§2º. Os critérios de seleção para celebração de TCTI deverão contemplar, no mínimo, os seguintes 

requisitos: 

I – Avaliação do potencial de inovação da solução, entendida como inovação, nos 

termos da lei, a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, 

serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo 

ganho de qualidade ou desempenho, dentro ou fora da Administração; 

II - grau de desenvolvimento, grau de inovação e aderência ao desafio a ser 

enfrentado; 

III – viabilidade do modelo de negócio da solução inovadora e a sua maturidade; 

IV – qualificação da equipe e eventual experiência anterior da startup em projetos 

similares; 

V – a existência de comissão de avaliação, que deverá, obrigatoriamente, ter no 

mínimo 3 membros, dos quais ao menos um externo ao órgão responsável pelo 

processo de escolha, dotado de conhecimento técnico na área do desafio e 

reputação ilibada, que declarem, sob as penas da lei, não possuírem interesse 

direto ou indireto com a solução apresentada, nem com o interessado, bem como 

que não mantiveram relação jurídica com as entidades participantes do 

chamamento público nos últimos cinco anos. 

§3º. Na hipótese do chamamento público ser aberto por provocação de startup interessada, o 

edital mencionará o nome de tal empresa ou entidade. 

§4º. O chamamento público observará os princípios da impessoalidade, da isonomia e da 

publicidade. 
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§5º. O procedimento de seleção terá uma fase recursal única, que se seguirá à declaração do 

vencedor do processo seletivo, quando serão analisados os recursos referentes a todas as etapas 

do procedimento.  

§6º. Mediante justificativa expressa, poderão ser selecionados mais de um proponente para 

realização do teste. 

 

Art. F.2. O teste de solução inovadora será realizado por meio Termo de Colaboração para Teste de 

Inovação (TCTI), a ser regulamentado pela Administração Pública, que conterá, no mínimo, as seguintes 

cláusulas: 

I – o prazo do teste, limitando-se ao período máximo de 6 (seis) meses, bem como 

a sua possibilidade de prorrogação por igual período; 

II – se o caso, os custos a serem reembolsados, limitados ao valor constante do 

art. 23, II, a, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por TCTI, a ser definido no 

edital de chamamento público; 

III – as obrigações das partes; 

IV – as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da 

solução inovadora, bem como a metodologia para a sua aferição. 

V - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da 

contratada ao parceiro público;  

VI – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em 

caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à 

gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas;  

VII – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, 

força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;  

 

Art. F.3. Caso as metas definidas previamente no TCTI sejam alcançadas, a Administração Pública poderá 

celebrar contrato para o fornecimento em escala ou não, do produto, processo ou solução resultante do 

TCTI desenvolvido na forma dos artigos F.1 e F.2. 

§1º O contrato para o fornecimento previsto no caput, deverá ser limitado a 5 (cinco) vezes o 

valor definido na alínea II do Artigo F.2. 

§2º O contrato para o fornecimento previsto no caput, deverá limitar a 24 (vinte e quatro meses), 

com possibilidade de renovação por mais 12 (doze) meses, após os quais deverá ser aberta nova 

chamada pública para avaliação da existência de outras soluções ou realização de licitação. 
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§3º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão 

ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, 

prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado. 

§4º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos 

trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade 

de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto.    


