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PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
  

 

 PESQUISA DE PREÇOS 

Nº 001/ 2015 
DATA: 05/10/2015. 

 

Convênio: nº 751688/2010 - “Apoio a projetos de recuperação 

de empresas por trabalhadores organizados em autogestão”. 
 

Meta 08 – “Promover a divulgação de experiências mundiais 

no desenvolvimento de estratégias para a consolidação das 

empresas recuperadas” 

 

Órgão Financiador: SENAES/MTE 

CENTRAL DE COOP. E EMP. SOLIDÁRIOS DO 

BRASIL – UNISOL BRASIL. 

CNPJ 07.293.586/0001/79 

TRAVESSA MONTEIRO LOBATO, Nº 95 

BAIRRO CENTRO 

CEP 09721-140 

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 

TELEFONE: (11) 4930-7400 

E-MAIL: SELEÇÃO@UNISOLBRASIL.ORG.BR 

    

 

PESQUISA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: 
 
 

ITEM QTDE. UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/ OU 

SERVIÇO 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 204 Laudas 
Profissional tradutor (inglês/português) para 

tradução de 204 laudas do Livro OIT. 

  

 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NESTA PESQUISA DE PREÇOS: 
 

1. O orçamento deverá ser formulado e apresentado em papel timbrado da empresa, contendo sua razão 

social, números do CNPJ e da Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico; 

2. O orçamento deverá conter especificações detalhadas dos itens ofertados, seus respectivos valores 

(unitários e totais) e, se for o caso, os descontos oferecidos, conforme especificações acima; 

3. Prazo para apresentação do orçamento: As empresas interessadas deverão apresentar o seu orçamento 

impreterivelmente até o dia 09/10/2015.   

4. O orçamento deverá ser enviado no endereço eletrônico: seleção@unisolbrasil.org.br indicando no 

campo assunto PESQUISA DE PREÇO Nº 001/2015 - ER. 

5. O resultado final desta Pesquisa de Preço será divulgada no site da UNISOL BRASIL 

(www.unisolbrasil.org.br). 

6. A empresa deverá fornecer o prazo de validade do orçamento, não podendo ser este inferior a 30 (trinta) 

dias corridos; 

7. Nos preços cotados, deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas 

com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento do objeto desta pesquisa de preços, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 
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8. Para julgamento e classificação da proposta o critério de seleção será: o menor preço por item ou lote 

cotado levando-se em consideração a melhor qualidade do produto ou serviço; prazos e condições de 

entrega; 

9. Prazo para prestação dos serviços: As empresas interessadas deverão fazer constar do seu orçamento o 

prazo de entrega do produto, explicitando o n° de dias que serão contados a partir da formalização do 

pedido pela UNISOL Brasil. 

10. A empresa informará o nome do banco, código da agência e número de conta corrente, para efetivação de 

pagamento, caso seu orçamento seja o aprovado; 

11. Forma de Pagamento: em até 05 (cinco) dias após a entrega do serviço mediante apresentação de Nota 

Fiscal, pelas modalidades de crédito bancário em conta da empresa; 

12.  A apresentação do orçamento implicará plena aceitação por parte da empresa das condições estabelecidas 

nesta Pesquisa de Preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Licitação e Seleção – UNISOL BRASIL 


