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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. 
 
 

 
PREÂMBULO 

 
Objeto resumido: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE CONSULTORIAS E 
ASSESSORIAS TÉCNICAS. 
 
Modalidade: Pregão Presencial de registro de preços. 
 
Tipo: Menor Preço por item. 

 
Sessão Pública do Pregão: 20 de julho de 2012, com início as 15h00.  
 
Local: Sede da UNISOL BRASIL, situada na Travessa Monteiro Lobato, nº 95 – 1º andar, São Bernardo do Campo/SP, 
CEP: 09721-140. 
 
Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/93, 10.520/02 e Dec. 3.931/01 
 
Referência: em atendimento ao projeto de “Recuperação, desenvolvimento e consolidação de Empresas 
Recuperadas Autogestionárias” no âmbito do Convênio MTE/SENAES nº 751688/2010 celebrado com a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE. 
  

 
 
 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil – UNISOL BRASIL, em atendimento ao convênio 
acima mencionado e com recursos provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, torna público a realização 
de processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, conforme enunciado no artigo 2 e descrito no Termo de Referência – 
ANEXO 01 deste Edital. 
 
Este certame licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, 
as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e demais Decretos e normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, em especial o Decreto Federal nº 3.931/01. 
 
As despesas correrão através dos recursos orçamentários e financeiros provenientes do Convênio MTE/SENAES nº 
751688/2010. 
 
O presente edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada na sede da 
UNISOL BRASIL, sito a Travessa Monteiro Lobato, nº 95 – 1º andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, até o dia 
imediatamente anterior a data estabelecida para entrega dos envelopes resultantes da participação no certame, ou ainda 
no endereço eletrônico: www.unisolbrasil.org.br. 
 
 
Integram este edital os anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 
 ANEXO II - Modelo Proposta de Preço; 
 ANEXO III - Minuta do Contrato; e 
 ANEXO IV - Modelos das declarações obrigatórias. 

 
1. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
 

http://www.unisolbrasil.org.br/
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1.1. A presente licitação visa o registro de preços para a eventual contratação de prestador(es) de serviços em 
consultoria e/ou assessorias técnica especializada, nos termos do art. 2º, I do Decreto nº 3.931/01. 
1.2. Findo o processo licitatório, a UNISOL BRASIL não terá a obrigatoriedade em contratar. 

 
2. OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE 
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, voltadas para empreendimentos solidários oriundos de 
empresas recuperadas e filiadas à UNISOL BRASIL, conforme especificado no ANEXO I - Termo de Referência e 
apresentado no ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços do presente Edital. 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços objeto deste edital deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas no ANEXO I deste 
Edital. 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto, sendo vedada 
participação de: 
4.1.1. Consórcios; 
4.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração direta 
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
4.1.3. Empresas com falência decretada ou concordatária; e 
4.1.4. Empresas das quais participe membros do Conselho Geral da UNISOL BRASIL ou ainda de parentes destes. 
 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1. O representante da empresa interessada deverá se apresentar para o credenciamento na data e horário estipulados 
no preâmbulo para a realização da sessão pública. 
5.1.1. Tratando-se de REPRESENTANTE LEGAL (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-
á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos os poderes em decorrência de tal investidura; 
5.1.2. Tratando-se de PROCURADOR, o credenciamento será realizado por meio de apresentação de instrumento público 
de procuração OU de instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual 
constem poderes específicos para formular lances e ofertas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os atos pertinentes do certame. 
5.1.2.1. Em se tratando de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa 
na forma estipulada no item 5.1.1. 
5.2. O representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a documentação acima referida, 
documento oficial de identidade. 
5.3. Encerrado o prazo pelo PREGOEIRO que, ao término do credenciamento dos presentes, não admitirá novos 
credenciamentos de eventuais representantes retardatários. 
5.4. Na sessão de processamento do pregão somente será admitido um representante para cada licitante, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 
5.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do 
licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os 
trabalhos. 
5.6. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados ao processo 
administrativo. 
5.7. Na ocasião do credenciamento, deverá ser entregue a Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV do presente. 
 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. Os envelopes “01 – PROPOSTA” e “02 – HABILITAÇÃO” deverão ser apresentados separadamente, lacrados, 
contendo preferencialmente no anverso os seguintes dizeres: 
 

“ENVELOPE 01- PROPOSTA” ou “ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO” 
UNISOL BRASIL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. 
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________ 
CNPJ nº______________________ 

 
6.2. A ausência dos dizeres não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações 
faltantes. 
6.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2-HABILITAÇÃO antes do envelope 01-PROPOSTA, por falta de 
informação no mesmo, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os 
presentes. 
6.4. No ato da entrega dos envelopes acima referidos, o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, fora dos envelopes 01 
e 02, a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo, 
conforme modelo constante do Anexo IV. 
 
7. ENVELOPE 01 – PROPOSTA 
 
7.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante, datada, rubricada e assinada, preenchida 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo os preços propostos, expresso em números, na moeda 
corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
7.2. É facultado a licitante, a opção de apresentar proposta de preços para apenas 01 (um) item ou quantos itens assim 
o desejar, inclusive para todos, desde que estejam dentro do ramo de atividades do proponente. 
7.3. No preço cotado estarão inclusos todos os custos e tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas 
diretas e indiretas. 
7.4. O preço cotado será fixo e irreajustável. 
7.5. A proposta apresentada será válida por 60(sessenta) dias, contados da data marcada para a sessão de 
processamento do presente pregão. 
7.6. Constituem motivos para a desclassificação da proposta: 
a) Preços excessivos, superiores ao limite estabelecido, e/ou inexequíveis; 
b) Desconformes ou incompatíveis, que não atenderem as exigências do edital. 
 
8. ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO 
 
8.1. Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos enumerados a seguir, em uma única via, 
no original; ou cópia autenticada; ou publicação da imprensa oficial; ou extraído via Internet: 
a) Ato constitutivo e alterações subsequentes devidamente registrados na Junta Comercial, no qual deverá estar 
contemplado, dentre os objetivos sociais, execução de atividade pertinente ao objeto desta licitação; 
b) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
c) Prova de situação regular perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
d) Prova de situação regular perante o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social; 
e) Prova de situação regular para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa de União e Receita Federal), Estadual e 
Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
f) Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério Trabalho – modelo 2 do Anexo IV deste Edital – 
observando as disposições contidas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
g) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante prestado serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação. 
h) Indicação da equipe técnica disponível para a realização do objeto desta licitação, com a qualificação de cada um dos 
membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos. 
8.2. Serão habilitados os licitantes que apresentarem, regularmente, os documentos acima. 
8.3. O licitante que declarar que cumpre os requisitos necessários para habilitação e não cumpri-los, será inabilitado e 
estará sujeito às penalidades previstas nas legislações vigentes. 
8.4. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da documentação prevista 
neste edital: 

a) a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
b) a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
c) a apresentação de documentos comprobatórios de regularidade referente à filial ou filiais; 
d) a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 
e) o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
8.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão válidas as expedidas até 
60(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da proposta. Em caso de apresentação de certidões 
com prazo de validade vencido ou superior ao prazo de 60(sessenta) dias, não sendo a falha sanada na sessão de 
processamento do pregão, o licitante será inabilitado. 
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8.6. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados seqüencialmente por item 
da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
8.7. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet, nos “sites” dos órgãos 
expedidores, para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico. 
 
9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
 
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame. 
9.2. Juntamente com os documentos para o credenciamento os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação – modelo 1 do Anexo III deste Edital e, em envelopes separados, a proposta 
comercial e a documentação para habilitação, conforme item 05 deste Edital. 
9.3. O julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as previsões deste Edital e a sua classificação será pelo critério 
de menor preço, observados o atendimento das especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos. 
Caso na sessão não seja possível avaliar os conteúdos apresentados, o Pregoeiro poderá suspendê-la, cientificando os 
representantes credenciados da data e horário da nova sessão. 
9.4. A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, ordenando-as em ordem 
crescente de valor. 
9.5. Em seguida identificará a proposta de menor preço cujo conteúdo atenda as especificações do edital. 
9.6. As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, serão classificadas em 
ordem crescente. 
9.7. O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às 
especificações, prazos e condições fixados no edital. A aceitabilidade do preço será verificada somente após o 
encerramento da fase de lances. 
9.8. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 09.06 e 09.07, serão selecionadas até três 
melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
9.9. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com o mesmo 
preço serão convidados a participar dos lances verbais. 
9.10. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva, inferiores 
à proposta de menor preço. 
9.11. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por 
meio de sorteio no caso de empate de preços. 
9.12. Os lances serão formulados em valores distintos, decrescentes e não inferiores a R$ 1,00 (um real) do menor 
preço ofertado até então – preço com duas casas decimais. 
9.13. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu 
desinteresse em apresentar novos lances. 
9.14. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
9.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os 
valores estimados para a licitação. 
9.16. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio, na 
mesma sessão. 
9.17. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a 
aceitabilidade do preço ofertado. 
9.18. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada por item, decidindo motivadamente a respeito. 
9.19. Considerada aceitável a proposta de menor preço obedecidas as exigências fixadas no edital, serão abertos os 
envelopes contendo os documentos de habilitação de seus autores, para confirmação das suas condições habilitatórias, 

sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão. 
9.20. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a empresa que apresentar o menor 
preço será declarada vencedora. 
9.21. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
9.22. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista à redução ainda maior do preço 
obtido. 
9.23. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica. 
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9.24. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das 
suas razões. 
9.25. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 
9.26. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.27. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do direito de recurso. 
9.28. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases pré-
estabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes 2, devidamente rubricado pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficará 
sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente 
marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
9.29. O prazo para formulação de lances verbais e para saneamento da documentação de habilitação, será estabelecido 
pelo Pregoeiro por ocasião do início da Sessão Pública. 
 
10. IMPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Com antecedência superior a dois dias da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
10.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente na sede da UNISOL BRASIL, dirigidas aos subscritores do 
Edital. 
10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital, implicará na plena aceitação, 
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
10.4. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com 
o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03(três) dias úteis para a 
apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentação 
de contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata dos autos. 
10.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará: 
a) na decadência do direito de recurso; 
b) na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora; 
c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 
10.4.2. Na hipótese de interposição de recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
10.4.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora. 
10.4.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5. Após homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente convocada para a assinatura do 
contrato, no prazo máximo de 03(três) dias úteis. 
10.6. Em caso de não cumprimento do prazo previsto em 10.05, poderá haver prorrogação, por igual prazo e por uma 
única vez, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
11. CONTRATO 
 
11.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, será firmado o contrato 
administrativo, nos termos da minuta constante do Anexo II. 
11.2. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 
inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato de sua assinatura, eis que guardam absoluta conformidade 
com a minuta integrante deste Edital. 
 
11. CONDIÇÕES RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

11.1. O Coordenador Técnico da UNISOL BRASIL fiscalizará a execução contratual. 
11.2. O recebimento dar-se-á mediante a apresentação de relatório de execução e nota fiscal-fatura. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. A UNISOL BRASIL promoverá o pagamento, no prazo de até 10 (dez) dias da aprovação dos serviços prestados e 
da nota fiscal-fatura. 
 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, atualizada, em caso de mora ou 
inadimplemento o licitante estará sujeito à multa de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total da proposta. 
13.2. Havendo recusa do adjudicatário em assinar o contrato será aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança. 
14.2. O resultado do presente pregão será divulgado no endereço eletrônico www.unisolbrasil.org.br. 
14.3. Após a celebração do contrato os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada no prazo de 15(quinze) dias, findo o qual serão destruídos. 
14.4. Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 
14.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 
 
 
São Bernardo do Campo, 03 de julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Arildo Mota Lopes 
Presidente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2012 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/07/2012 
HORÁRIO: a partir das 15h00 
LOCAL: UNISOL BRASIL – Trav. Monteiro Lobato, 95 – São Bernardo do Campo/SP 

 
1. OBJETO 
 

O presente processo licitatório tem como objetivo o registro de preços por hora técnica de assessoria técnica, em 
atendimento ao total de 3.360 (três mil, trezentas e sessenta) horas técnicas de consultorias e assessorias técnicas 
previstas em convênio citado no preâmbulo deste Edital, nas áreas descritas no quadro abaixo: 

 
Item Assessorias Técnicas CH Descrição 

1 FINANCEIRA 

   
 

 
920 

Acompanhar as rotinas, aplicações e planos 
financeiros e econômicos dos empreendimentos 

e/ou apoio na criação de Fundo de Investimento 
Solidário e/ou outros fundos financeiros 

direcionados aos empreendimentos. 

2 RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

 
720 

Inserção de empreendimentos em parcerias 

internacionais, prospecção de novos mercados e 
projetos, e a participação em rodadas de negócios 
com instituições internacionais. 

3 CAPACITAÇÃO EM INOVAÇÃO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICA – GESTÃO DA INOVAÇÃO 
 

480 
Desenvolvimento de processos de capacitação e 
formação da inovação gerencial e introdução de 

novas tecnologias – gestão da inovação 

4 NOVOS MERCADOS  
 

600 

Prospecção de novos mercados e/ou projetos, e a 

participação em rodadas de negócios em âmbito 
nacional. 

Item Consultorias Técnicas CH Descrição 

5 CONTÁBIL  
 

240 
Analisar e aprimorar os procedimentos contábeis 

dos empreendimentos. 

6 JURÍDICA 
 

240 
Analisar e encaminhar os aspectos jurídicos dos 

empreendimentos. 

7 DESENVOLVIMENTO WEB SITE 
 

160 
Desenvolvimento de web site e portal 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1. As contratações serão efetuadas de acordo com a demanda requerida pela UNISOL BRASIL; 
2.2. Não existe nenhuma obrigatoriedade de contratação por parte da UNISOL BRASIL, seja de forma parcial ou do 

total das horas de consultorias e assessorias técnicas estimadas; 
2.3. Os interessados poderão apresentar preços unitários para um ou mais itens, desde que estejam qualificados 

tecnicamente;  
2.4. Para cada área de atividade que houver registro de preços, deverá ser apresentado “Atestado de Qualificação 

Técnica”, acompanhado de currículo; 
2.5. As despesas com transporte aéreo ou diárias de viagens serão fornecidas pela UNISOL BRASIL, desde que 

previamente requeridas e aprovadas pela coordenação executiva. As diárias somente serão fornecidas em 
viagens para municípios que não fazem parte da região metropolitana do contratado; 

2.6. O prazo de validade do Registro de Preços fica estipulado para 12 meses, a partir da data da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS; e 

2.7. Caso haja necessidade, conforme demanda apresentada pelos empreendimentos atendidos, de 
consultorias e/ou assessorias técnicas aqui não contempladas e caso alguma empresa selecionada 
tiver capacidade técnica comprovada, está poderá ser acionada ao menor preço ofertado e 
selecionado por este edital, mediante prévia consulta, apresentação da documentação 
comprobatória e concordância da empresa.  

2.8. Todos os esclarecimentos necessários quanto aos serviços a serem prestados poderão ser obtidos junto à 
UNISOL BRASIL, pelo telefone (11) 4127-4747 com Vicente. 

 

 
 
Arildo Mota Lopes 
     Presidente 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

Nome da empresa: 
CNPJ: 
Pregão Presencial nº 001/2012 

 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Item Assessorias Técnicas Descrição 
Valor Unitário da Hora 

Técnica em reais        
(R$) 

1 FINANCEIRA 

Acompanhar as rotinas, aplicações e 

planos financeiros e econômicos dos 
empreendimentos e/ou apoio na 

criação de Fundo de Investimento 
Solidário e/ou outros fundos 
financeiros direcionados aos 

empreendimentos. 

  

2 RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Inserção de empreendimentos em 

parcerias internacionais, prospecção 
de novos mercados e projetos, e a 

participação em rodadas de negócios 
com instituições internacionais. 

  

3 
CAPACITAÇÃO EM INOVAÇÃO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICA 
GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Desenvolvimento de processos de 
capacitação e formação da inovação 
gerencial e introdução de novas 

tecnologias – gestão da inovação 

  

4 NOVOS MERCADOS  
Prospecção de novos mercados e/ou 

projetos, e a participação em rodadas 
de negócios em âmbito nacional. 

  

Item Consultorias Técnicas Descrição 
Valor Unitário da Hora 

Técnica em reais        

(R$) 

5 CONTÁBIL  
Analisar e aprimorar os 

procedimentos contábeis dos 
empreendimentos. 

  

6 JURÍDICA 
Analisar e encaminhar os aspectos 

jurídicos dos empreendimentos. 
  

7 DESENVOLVIMENTO WEB SITE Desenvolvimento de web site e portal   

 
 Os preços apresentados serão válidos por 12 meses e irreajustáveis; 
 Os serviços a serem contratados deverão respeitar todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; e 
 O preço unitário deverá ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todos os tributos e impostos de qualquer 
natureza. 

 
 

 
 
 
 
 

Representante Legal     Data: 
(nome/cargo/assinatura) 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º  
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
UNISOL BRASIL E A EMPRESA......................... 

 
A CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – UNISOL BRASIL, neste ato representado por seu 
Presidente Sr. ARILDO MOTA LOPES, brasileiro, casado, portador do RG. nº ____________ e do CPF. nº ___________, 
residente e domiciliado na Rua ___________, nº___, no município de _________, Estado de São Paulo, adiante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa __________________, com sede na cidade 
de____________ , Estado de_______________ , à Rua_______________ , nº________ , Bairro_____ , devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº_________ e Inscrição Estadual nº__________ , neste ato 
representada pelo Sr.____________,portador do RG. nº_______ e do CPF. nº________ , adiante denominada 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO e manifestam o seu integral acordo com as disposições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constituí objeto deste contrato a prestação de serviços, por parte da CONTRATADA, de consultoria técnica 
(assessoria técnica) especializada destina a _________________________, para os empreendimentos filiados à UNISOL 
BRASIL e beneficiários do Convênio MTE/SENAES nº 751688/2010, tudo em conformidade com as disposições contidas 
no Anexo 01 - Termo de Referência - do Edital do Pregão Presencial nº 001/2012, proposta da CONTRATADA e demais 
documentos contidos neste processo, que, para fins de direito integram o presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
02.01. A prestação de serviços será pelo regime de preço contraprestação, fixo e irreajustável. 
 
02.02. A CONTRATADA deverá observar e cumprir as condições gerais de execução dos serviços contidas no Anexo 01 
do Edital do Pregão Presencial nº 001/2012 e demais documentos integrantes dos referidos autos, que ficam fazendo 
parte inseparável do presente contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
03.01. A CONTRATANTE promoverá o pagamento, no prazo de até 10 (dez) dias da aprovação da contraprestação dos 
serviços executados e mediante a apresentação de nota fiscal. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO 
 
04.01. As partes atribuem a este contrato o valor total de R$__________(___________________).  
 
04.02. No preço acordado estão inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos trabalhistas, 
previdenciários, acidentários e outras necessárias, diretas e indiretas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
5.2. A Coordenação Técnica da CONTRATANTE fiscalizará a execução contratual. 
5.3. Os serviços serão recebidos e após a verificação do atendimento integral das condições contratuais e da entrega de 
relatórios de execução dos serviços, será autorizada a emissão da respectiva nota fiscal. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
06.01. As despesas decorrentes da execução do presente contrato onerarão os recursos da dotação orçamentária e 
financeira provenientes do Convênio MTE/SENAES nº 751688/2010. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
07.01. A CONTRATADA, além das condições previstas no Edital de Pregão nº 001/2012 e neste Contrato, obriga-se a: 



 

 

 
CENTRAL DE COOPERATIVAS E 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS UNISOL BRASIL 

 

Escritório: Travessa Monteiro Lobato, 95 – Fone/Fax: (0XX11) 4127-4747. 
CEP: 09721-140 Centro São Bernardo do Campo SP 

E-mail: unisol@unisolbrasil.org.br – Site: www.unisolbrasil.org.br  

 

10 

 
a) prestar os serviços com qualidade, observando e cumprindo todas as normas técnicas e legais sobre a matéria, bem 
como atender todas as determinações da CONTRATANTE. 
 
b) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº 
001/2012. 
 
c) Cumprir, fielmente, todas as condições estabelecidas no Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº 001/2012. 
 
d) Atender todas as determinações da CONTRATANTE; 
 
e) Prestar, sempre que solicitado, todos os esclarecimentos formulados pela CONTRATANTE. 
 
07.02. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
a) promover os pagamentos nas datas exigíveis; 
 
b) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
08.01. A CONTRATANTE, sem prejuízo das multas previstas na cláusula nona, poderá rescindir unilateralmente o 
presente contrato, independentemente de interpelação judicial, se a CONTRATADA infringir ou não cumprir quaisquer de 
suas cláusulas, bem como se ocorrer as hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS 
 
09.01. A CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá impor à 
CONTRATADA, multa de mora e por inadimplemento de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor atribuído a 
este contrato. 
 
09.02. As multas, quando aplicadas, incidirão sobre o valor atribuído a este contrato e deverão ser quitadas no prazo 
máximo de 10(dez) dias, contados do recebimento de notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
10.01. O presente contrato vigorará pelo prazo de ____ (_____) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser renovado por menor ou igual período de acordo com as necessidades da Contratante e da vigência dos convênios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
11.01. O presente contrato será regido, no que couber, pelas disposições contidas nos seguintes diplomas legais: 
 
a) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e 
 
b) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.01. Fica eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para a solução de eventuais litígios ou ações oriundas deste instrumento. 

 
E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03(três) vias, de igual teor e 
forma, perante as testemunhas abaixo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
 
São Bernardo do Campo, ____ de___________de 2012. 
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Contratante        Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1) 
 
2)
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ANEXO IV – MODELOS DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. 

 
 
 

Modelo 01 
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

e inexistência de qualquer fato impeditivo. 
 
 
Eu, _____________________________(nome completo), RG nº 
__________________,representante credenciado (ou legal) da empresa 
__________________________________(razão social da pessoa jurídica), CNPJ 
nº___________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre 
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Edital do Pregão Presencial nº 
001/2012, realizado pela UNISOL BRASIL, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
data 
assinatura do credenciado (ou representante legal) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo 02 
Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho 

 
 
Eu, _____________________________(nome completo), RGnº__________________, 
representante legal da empresa ________________(razão social da pessoa jurídica), CNPJ nº 
________________________, interessada em participar do Pregão Presencial nº 001/2012, 
realizado pela UNISOL BRASIL, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, 
parágrafo 6º da Lei Federal nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a 
_______________________________________(razão social da pessoa jurídica) encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
 
Data 
Assinatura do representante legal da empresa 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. 

RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL 
 
 
Recebi nesta data o Edital supra e anexos. 
 
São Bernardo do Campo, ____/______/2012. 
 
 
 
 
Assinatura 
Nome 
Cargo 
RG 
 
 
EMPRESA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CIDADE    UF   
FONE 
e-mail: 


