
 

 

 
CENTRAL DE COOPERATIVAS E 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL 
BRASIL 

 
São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2011. 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS 

 
COTAÇÃO nº 006/2011 
 

Razão Social:  
Endereço:  
CNPJ:  

 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL Brasil, em 
atendimento ao convênio MTE/SENAES nº 751688/2010, celebrado em 30/12/2010 e 
publicado no Diário Oficial da União em 03/01/2011, para o apoio aos trabalhadores em 
processo de recuperação de empresas por meio de regime de autogestão, torna pública a 
realização desta cotação de preços do tipo MENOR PREÇO E MELHOR TÉCNICA, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA, para a realização de estudo sobre a aplicabilidade da 
nanotecnologia na transformação do plástico reciclado em plásticos antibacterianos, 
conforme ANEXO I – Memorial Descritivo deste edital. 
 
Prezados Senhores, 
  

1. Convidamos V.Sas. a participarem do processo de contratação de prestador de serviços 
em consultoria técnica especializada em nanotecnologia, nas condições descritas no 
anexo I. 

2.  

  
 A presente proposta é válida por 30 dias. 
 Nos preços apresentados, estão inclusos todos impostos, taxas, tributos, tarifas, ou 

quaisquer outros tributos e impostos incidentes na presente proposta. 
 A presente COTAÇÃO DE PREÇOS será regida pela Portaria Interministerial nº 127, de 

29 de maio de 2.008, preservado os princípios da Lei Federal nº 8.666. 
 Deverá ser anexado na proposta de preço: a proposta de trabalho, currículo do profissional 

responsável que contemple o escopo do serviço e/ou Atestado de Capacidade Técnica 
emitida por pessoas jurídicas. 

Nome:____________________________                                                   Data:__/__/____ 
 
Assinatura:________________________ 
Utilizar carimbo da instituição

 
PROPOSTA DE PREÇOS – COTAÇÃO nº 003/2011 

ITEM  DESCRIÇÃO  

 
Total de 

horas 
técnicas 

Valor 
unitário 
da hora 
técnica 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$)  

1.  
Estudo da aplicabilidade da nanotecnologia na transformação do 
plástico reciclável em plástico antibacteriano. 

   
 

TOTAL GERAL    



 

 

 

 
CENTRAL DE COOPERATIVAS E 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL 
BRASIL 

 
 
Requisitos Exigidos para Participar do Processo: 
 

01) Da entrega da cotação 
1.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser encaminhada por e-mail no endereço 

vicente@unisolbrasil.org.br, ou ainda através do fax (11) 4127-4747, 
discriminando: COTAÇÃO Nº 006/2011. 

1.2 As propostas serão recebidas até o dia 30 de agosto de 2011. 
 

02) Do julgamento 
Será escolhida a PROPOSTA DE PREÇOS, que apresentar o menor valor e 
capacidade técnica.   

 
03) Da Contratação e Documentação 
3.1. A empresa vencedora, para celebração do contrato, deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
3.1.1. Ficha Cadastral contendo: razão social; número do CNPJ; o endereço completo; 
o nome, CPF e RG do responsável legal; telefone; fac-símile; e e-mail para contato, 
bem como banco, agência e conta corrente; 
3.1.2 Cartão do CNPJ; 
3.1.3 Contrato Social da Empresa; 
3.1.4 Certidão Negativa de Débito (CND) com o INSS,  
3.1.5 Certidão de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei 836, de 11.05.1990; 
3.1.6 Prova de Regularidade para com a Receita Federal – Certidão de Quitação de 
Tributos (Secretaria da Receita Federal) e Certidão quanto à Dívida Ativa da União 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal da sede (matriz ou 
filial) do licitante (as certidões somente serão aceitas com prazo de validade 
determinado no documento ou, com a data de emissão não superior a 180 - cento e 
oitenta dias). 
 
04) Outros 
4.1. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 dias; 
4.2. Na proposta considerar-se-á inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, tais 
como: tributos, impostos, contribuições, encargos fiscais e sociais, frete, seguros e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir. 
4.3. As proponentes deverão apresentar apenas uma proposta. 
4.4. Serão desclassificadas as propostas que: 
4.4.1 Não atendam às exigências do ato convocatório desta cotação; 
4.5.2 Contenham valores manifestamente inexeqüíveis; 
4.5.3 Tiverem cotação em moeda estrangeira; 
4.5.4 Não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou 
qualificação do objeto cotado; 
4.5.5 Omitirem informações consideradas essenciais para a análise e a seleção. 

 
     
 
 

mailto:Vicente@unisolbrasil.org.br


 
 
     5) Da Contratação 

5.1 A assinatura do contrato de prestação de serviços será celebrado no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a partir da notificação para esse fim, sob pena de decair do direito à 
contratação; 

 
5.2 Caso a proponente vencedora não queira ou não possa assinar o respectivo 
contrato dentro do prazo de validade da proposta, a UNISOL BRASIL poderá, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
6) Do Pagamento 
O pagamento da nota fiscal/fatura da presente cotação será feito diretamente através 
de depósito em conta corrente, cheque administrativo ou ordem de pagamento, na 
conta corrente da empresa vencedora, em até 10 dias úteis após a emissão da Nota 
Fiscal/Fatura. 

                                                           
 
 

 
 

Arildo Mota Lopes 
Presidente 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 
1 - DO OBJETO 
 
A presente cotação tem por objeto a realização de estudo sobre a aplicabilidade da 
nanotecnologia na transformação do plástico reciclável em plástico antibacteriano, mantendo suas 
especificações originais inalteradas, porém livre de organismos vivos e, se possível, os impactos 
causados quanto à sua durabilidade, resistência e viabilidade econômica. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
A inserção de novas tecnologias como instrumento para o incentivo e promoção de parcerias e/ou 
cadeias produtivas e solidárias, viabilizando melhores condições comerciais e econômicas. 
 
3 – DA METODOLOGIA 
 
Visita técnica a indústria de polímeros UNIPOL/SC e empreendimentos da reciclagem, com o 
objetivo de conhecer a base produtiva, coletar informações e materiais, observar os processos 
produtivos de ambos os setores, realizar testes laboratoriais e emissão de laudos técnicos, 
estudando como a inserção da nanotecnologia pode contribuir para a o fortalecimento dos 
empreendimentos envolvidos. 
 
4 – DO PRODUTO FINAL 
 
Apresentação do estudo com a respectiva pesquisa, testes, laudos e proposta da aplicação da 
nanotecnologia, ressaltando seus benefícios técnicos e comerciais no universo da reciclagem e 
indústria de polímeros. 
 
 
 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

 
Contrato de Consultoria nº _____/2011 

      
CONTRATANTE: Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do 
Brasil – UNISOL BRASIL, com sede na Travessa Monteiro Lobato, nº 95, Centro, 
no município de São Bernardo do Campo /SP, CEP: 09721-140, inscrita no 
C.N.P.J. sob o nº 07.293.586/0001-79, com I.E. isenta, devidamente representada 
neste ato pelo seu Presidente Sr. Arildo da Mota Lopes, brasileiro, casado, 
Carteira de Identidade nº _______, e inscrito no C.P.F. sob nº ____________; 
 
CONTRATADO: ___________________, empresa de ___________, com sede à 
________, _______________, inscrita no CNPJ sob nº _________, neste ato 
representada por seu _______, Sr. ______________, residente a 
____________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ 
e inscrito no CPF sob nº _____________. 
                
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada, no âmbito do 
Convênio nº ________, do “Programa de Fortalecimento____________”, 
celebrado entre a UNISOL BRASIL e o _______________, e da COTAÇÃO nº 
006/2011, regendo-se pelas cláusulas e condições estabelecidas neste 
instrumento.  
                   
DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Cláusula 1ª. 
 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO, de 
consultoria técnica especializada para o desenvolvimento de Estudo da 
aplicabilidade da nanotecnologia na transformação do plástico reciclado em 
plásticos antibacterianos, visando a possibilidade de utilização desta tecnologia 
para a melhoria do processo produtivo e econômico. 
         
Cláusula 2ª.  
O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá na realização do estudo 
acima mencionado, através da preparação e realização de testes laboratoriais dos 
materiais coletados, sob a orientação da UNIPOL e o envolvimento dos 
empreendimentos da reciclagem em Santa Catarina, tudo em conformidade com o 
Memorial Descritivo da Cotação nº 006/2011 da UNISOL BRASIL, que passa a ser 
parte integrante deste instrumento. 
 
AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO     
 
Cláusula 3ª. 
O CONTRATADO obriga-se por este instrumento, a executar com a devida 
diligência todos os atos necessários e legais, cuja relação dos serviços de 
consultoria técnica especializada encontra-se prevista na cláusula 2ª supra. 
 
Parágrafo primeiro. O CONTRATADO obriga-se a desenvolver suas tarefas 
sempre com zelo, executando-as de forma condizente com a necessidade exigida 
pelo serviço técnico especializado a ser prestado, preservando e respeitando os 
interesses da CONTRATANTE. 
 
Parágrafo segundo. O CONTRATADO obriga-se a executar suas tarefas sempre 
consoantes e definidas pela coordenação do programa, bem como, manter a 
CONTRATANTE informada de suas atividades.  
 



Parágrafo terceiro. O CONTRATADO obriga-se a executar fielmente suas 
atividades de consultoria técnica especializada conforme definidas por este 
instrumento, independentemente do necessário deslocamento físico-geográfico, ou 
ainda, nas localidades em que se façam necessárias suas atuações, sem com isso 
provocar qualquer ônus à CONTRATANTE. 
 
Parágrafo quarto. O CONTRATADO obriga-se ainda, o fornecimento de relatórios 
de atividades detalhado e a entrega dos produtos previstos na proposta de 
trabalho, no prazo e periodicidade solicitada pela coordenação da 
CONTRATANTE.  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
         
Cláusula 4ª.  
A CONTRATANTE obriga-se a remunerar pontualmente a CONTRATADA, dentro 
das condições estabelecidas por este instrumento.  
 
DO PAGAMENTO  
                
Cláusula 5ª.  
Da prestação efetiva dos serviços a serem executados pelo CONTRATADO, 
obriga-se a CONTRATANTE a pagar-lhe a título de contra-prestação, de forma 
irreajustável, o valor de R$ ______a hora técnica, num total de _________ horas. 
 
Parágrafo Primeiro: Das referidas contra-prestações, as partes ajustam pelo 
presente, a hipótese de dedução e retenção das contribuições e impostos legais, 
quando da realização dos depósitos bancários em nome do CONTRATADO. 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, a saber:  
 

1ª Parcela: 40% do total contratado, mediante a entrega e aprovação do 
plano de trabalho; e 

2ª Parcela e última parcela: representando 60% do valor contratado na 
entrega e aprovação do estudo final.  
 
DA RESCISÃO  
                         
Cláusula 7ª.  
O presente contrato de prestação de serviços de consultoria técnica especializada 
poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo, ou em virtude de 
descumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento, sendo necessário 
o prévio comunicado pela parte que pretender rescindi-lo, com antecedência de 30 
(trinta) dias contínuos, observando-se o integral respeito à vigência do Convênio nº 
751688/2010 que deu origem ao presente instrumento. 
 
DO PRAZO 
 
Cláusula 8ª. 
O presente contrato terá duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 
por prazo inferior ou igual ao inicial, desde que seja aditado pela CONTRATANTE 
antes do término do mesmo e dentro da vigência do convênio 751688/2010, 
celebrado entre à UNISOL BRASIL e o SENAES. 
 

            CONDIÇÕES GERAIS  
 
Cláusula 9ª. 
Toda produção material, ou intelectual, elaborada pela CONTRATADA resultante 
das atividades desenvolvidas nesta consultoria técnica especializada será de 



inteira propriedade da CONTRATANTE, não fazendo jus a CONTRATADA 
qualquer tipo de reivindicação, além do estabelecido neste instrumento. 
 
Cláusula 10ª. 
O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.  
                       
DO FORO  
Cláusula 11ª. 
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o 
foro da comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo;  
                       
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.  
                       

São Bernardo do Campo, ___ de ____ de 2.011.  
                
 
 
 
 
 
 
 

   Arildo Mota Lopes   
Presidente UNISO BRASIL                                          CONTRATADA 
       CONTRATANTE 

 
 
Testemunhas: 
 
1) 
 
 
 
 
2)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


