
CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS  SOLIDÁRIOS  UNISOL  BRASIL 

Escritório: Travessa Monteiro Lobato, 95 – Centro - São Bernardo do Campo/SP 

CEP: 09.721-140 - Telefone: (0XX11) 4930-7400 
E-mail: unisol@unisolbrasil.org.br - Site: w w w .unisolbrasil.org.br 

 

 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO nº 046/2016 
Convênio SEBRAE nº 045/2012  

 
A Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – UNISOL BRASIL, entidade sem fins econômicos, com sede 

em São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.293.586/0001-79, torna público que realizará Cotação 

Prévia de Preço, tipo melhor menor preço e melhor técnica, nos termos do Decreto nº 6.170 de 25 de julho de 

2007, das Portarias Interministeriais nº 127 de 29 de maio de 2008 e nº 507 de 24 de novembro de 2011 e pelas 

condições exigidas neste edital, para a contratação de Consultoria Técnica Jurídica, conforme previsto no projeto de 

“Desenvolvimento Sustentável e Fomento à Inovação por meio do Empreendedorismo e da 
Economia Solidária”, convênio de Cooperação Técnica e Financeira SEBRAE nº 045/2012. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de consultoria jurídica, destinado ao atendimento dos empreendimentos na orientação de 

atos legais de constituição social; elaboração de modelos de Estatutos Sociais, ATAS e outros instrumentos 

legais característicos de empreendimentos solidários; análise de contratos e cargas tributárias incidentes; 

preparação de material orientativo sobre a nova legislação do cooperativismo e MROSC; elaboração de 

pareceres jurídicos diversos. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente contratação visa executar a despesa com horas técnicas, prevista na rubrica 2.4, da Meta 2 – 

“Apoio técnico para o desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos da economia solidária",  
constante do Plano de Atividades (PAT) que integra o convênio SEBRAE nº 045/2012 de 20/11/2012.  

 
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

3.1. A contratada prestará serviços jurídicos aos empreendimentos, bem como a direção da UNISOL, com o 

objetivo de elaborar ATAS, ESTATUTOS, pareceres técnicos, materiais orientativos e demais serviços jurídicos 

necessários para a regularização e apoio aos empreendimentos. 

 

4 – PRODUTOS EXIGIDOS 

4.1 – Apresentação do produto/serviço demandado, acompanhado por relatório com registro de horas e 

aprovação da coordenação técnica da UNISOL; 

4.2 – Quando couber, apresentação de listas de presença e fotos dos atendimentos e/ou reuniões. 

 

5 – REQUISITOS PROFISSIONAIS 

5.1 – Sociedade de advogados regularmente constituída; 

5.2 – Dentre os advogados sócios, pelos um com pós graduação em direito; 

5.3 – Apresentação de declaração emitida por empreendimentos, ou instituições, integradas a economia 

solidária, que atestem serviços prestados no campo jurídico. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deve ser apresentada conforme descrito abaixo: 

a. Proposta de preços conforme modelo - ANEXO I; 

b. Currículo institucional/Empresarial atualizado; 

c. Apresentação de declaração e/ou atestados de comprovação de serviços jurídicos prestados aos 

empreendimentos ou instituições integradas com a economia solidária; 

d. Comprovação de pós graduação em direito de um dos advogados associados. 
6.2. A proposta, conforme disposto no item 6.1 acima, deverá ser enviada impreterivelmente até às 23h59 

do dia 15 de setembro de 2016 por meio do endereço eletrônico selecao@unisolbrasil.org.br, indicando no 

campo assunto COTAÇÃO Nº 046/2016 - SEBRAE. 

6.3. A UNISOL BRASIL não se responsabiliza por possíveis extravios e/ou outros problemas que possam 

comprometer a entrega da proposta dentro do prazo determinado. 

6.4. Somente serão aceitas as propostas enviadas pelo e-mail citado acima (as propostas encaminhadas via 

CORREIOS serão desconsideradas). 

6.5. O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação à UNISOL BRASIL. 

6.6 O resultado final desta Cotação será divulgado no site da UNISOL BRASIL (www.unisolbrasil.org.br). 
 

7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃ O 

7.1. A simples realização desta Cotação Prévia de Preços não obriga, sob hipótese alguma, a UNISOL BRASIL 

efetivar o processo de contratação. 
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7.2. Para a efetivação da contratação, quando for o caso, a vencedora deverá apresentar os documentos 

listados abaixo, sob pena de desclassificação: 

 Cópia do CNPJ; 

 Cópia do contrato social/estatuto social e última alteração, ou instrumento similar; 

 Certidão negativa da receita federal, estadual e municipal; 

 Certidão negativa da previdência; 

 Certidão negativa do FGTS; 
 Cópia simples da cédula de identidade e CPF dos representantes legais da instituição; e 

 Currículo dos profissionais envolvidos atualizados e devidamente assinados. 

7.3. Após a homologação da Cotação Prévia de Preços, a vencedora deverá apresentar a documentação acima 

relacionada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, sob pena automática de 

desclassificação. 

7.4. Após a homologação da Cotação Prévia de Preços, a vencedora será convocada por escrito, para, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, assinar o contrato, sob pena automática de desclassificação. 

 
8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1. A vigência da contratação da prestação de serviços será até dezembro de 2016, podendo ser renovada, 

de acordo com a necessidade do projeto, observada a disponibilidade orçamentária e a vigência do convênio 

que originou esse instrumento. 

8.2. A qualquer tempo poderá ser revogada a contratação do prestador de serviços que deixar de satisfazer 

as exigências estabelecidas neste edital e/ou não apresentar os resultados esperados, ou ainda em razão do 

encerramento, por qualquer motivação, do convênio que deu origem a este instrumento. 
 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. A efetivação do pagamento está condicionada a apresentação de Nota Fiscal em nome da contratante, 

referente às horas executadas correspondentes a prestação de serviços, mediante a entrega dos produtos 

exigido no item 4, bem como da aprovação da coordenação técnica da UNISOL BRASIL. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. As normas que disciplinam esta Cotação Prévia de Preços serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação e dos 

princípios da legalidade e isonomia. 

10.2. A participação nesta Cotação Prévia de Preços implicará aceitação integral e irretratável das normas 

estabelecidas por este Termo de Referência e seus anexos, bem como, na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

10.3. Os participantes deste processo são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo, sob pena de desclassificação no certame em caso 

de falsificações ou fraude, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, couber. 

10.4. É facultado à UNISOL BRASIL quando a vencedora da Cotação Prévia de Preços não aceitar ou não assinar 

o contrato no prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo das sanções cabíveis à pessoa jurídica desistente, 

negociar com a segunda classificada a fim de contrata-la, e assim sucessivamente, ou revogar a Cotação. 

10.5. As participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a  UNISOL 

BRASIL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo da Cotação. 

10.6. Dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail, direcionado ao endereço eletrônico: 

selecao@unisolbrasil.org.br. 

10.7. As dúvidas dirimidas por e-mail serão somente aquelas de ordem estritamente informal, e não poderão 

ser consideradas como condições deste Termo de Referência. 

10.8. As questões decorrentes da execução deste Termo de Referência, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro jurídico da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

10.9. É parte integrante deste Termo de Referência: 

 

São Bernardo do Campo, 08 de setembro de 2016. 
 

Comissão de Licitação e Seleção da UNISOL Brasil 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 
COTAÇÃO nº 046/2016 

 

Empresa:  
Endereço:  
CNPJ:  

 
Referência: 

Convênio de Cooperação Técnica e Financeira SEBRAE nº 045/2012, “Desenvolvimento 
Sustentável e Fomento à Inovação por meio do Empreendedorismo e da Economia Solidária”, 
celebrado entre a UNISOL BRASIL e o SEBRAE Nacional. 

 
Apresentamos abaixo, proposta de preço de hora técnica jurídica conforme as condições dispostas no EDITAL 
DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS nº 046/2016 da “CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO BRASIL – UNISOL BRASIL”. 
  

 

PROPOSTA DE PREÇOS - COTAÇÃO nº 046/2016 

Item Descrição Qtde 
Valor hora/técnica 

(R$) 

1 
Valor de hora técnica para a prestação de serviços jurídicos, 
conforme especificado no Memorial Descritivo. 

1  

 
 A presente proposta é válida por 30 dias. 
 No preço de hora técnica proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, bem como, 

todos os impostos, taxas, tributos, tarifas ou quaisquer outros valores incidentes para a realização dos 
trabalhos. 

 A presente COTAÇÃO DE PREÇOS, será do tipo MENOR PREÇO (desde que contemplado os 
requisitos técnicos exigidos pelo edital em referência. 

 É parte integrante desta proposta de preços o currículo empresarial atualizado, comprovante de pós 
graduação em direito de um dos associados e as declarações (em papel timbrado, com CNPJ, telefone 
e assinado pelo responsável legal) de instituições da economia solidária para o qual o mesmo tipo de 
serviço foi realizado pela proponente. 

 A proposta deverá ser emitida em papel timbrado, com nome, assinatura do responsável legal e datada. 
 
 
Local e data:_________________________________________________ 
 
 
Nome do representante:________________________________________ 
 
 
CPF:________________________________________________________ 
 
 
 
 
Assinatura:____________________________________________________ 
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