
 
 
 

 1 

EDITAL – N.º 04/2017 Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

No presente documento e seus anexos os termos a seguir indicados terão os seguintes 

significados: 

 

 

 Contratante           AECA- Associação de Educação Cultura e Arte 

 

 Proponente/ Contratada:  Empresa convidada a apresentar proposta para 

  Assessoria Jurídica 

 

 Comissão de Julgamento:   Será designada pelo CONTRATANTE Comissão 

  Especial de Seleção (Conselho Deliberativo de  

  Compras) composta por três membros sendo o seu 

  Presidente escolhido nominalmente pelo  

  CONTRATANTE para condução dos trabalhos de 

  seleção e escolha da melhor proposta. 

 

2. OBJETO  

 

O presente Edital destina-se à coleta de orçamentos para a contratação de empresa para 

“Assessoria Jurídica” do projeto de reforma do MACS, a ser realizada no MACS- Museu de 

Arte Contemporânea de Sorocaba, localizado no galpão anexo à antiga Estação Ferroviária, na 

Avenida Dr. Afonso Vergueiro 280, Centro, Sorocaba. 

 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Caberá a essa terceirizada atender ao serviço de “Assessoria Jurídica” contendo todas as 

demandas abaixo: 

 Assessoria jurídica na elaboração de todos os contratos com as empresas e equipes 

contratadas que incluam cláusulas de responsabilidade de ambas as partes; 

 

4. NORMAS GERAIS 

 

4.1 PREÇOS 

 Os serviços serão contratados em regime de preço fechado devendo estar incluídos 

na proposta todos os encargos legais, trabalhistas, tributários e demais custos diretos 

e indiretos que venham a incidir sobre a prestação dos serviços; 
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4.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 Os pagamentos serão divididos em duas parcelas iguais de acordo com o valor a 

proposta que será aprovada em função do presente edital, realizados da seguinte 

maneira: 1ª parcela na contratação e 2ª parcela liberada com a entrega dos serviços 

prestados; 

 Os valores correspondentes aos serviços executados serão faturados pela 

CONTRATADA e encaminhados para a CONTRATANTE acompanhado de guias de 

INSS, FGTS e ISS correspondentes aos meses anteriores ao da comprovação dos 

serviços executados, quando aplicável; 

 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do saldo da fatura até o dia 10 do 

mês subsequente; 

 

4.3 PRAZOS  

O prazo previsto para a execução deste contrato é de 2 meses corridos a partir da 

assinatura do contrato ou emissão de ordem de serviço, portanto a empresa contratada 

para “Assessoria jurídica“. 

 

4.3.a A empresa PROPONENTE deste edital de chamamento que for declarada 

vencedora deverá manter os valores e todos os demais termos da proposta por um prazo 

de 6 (seis) meses a contar da homologação da proposta vencedora, sob pena de multa de 

15% (quinze) por cento do valor da proposta.  

 

4.4 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

4.4.1 As leis, decretos, normas, regulamentos e portarias de âmbito federal, estadual e 

municipal, que envolvam as atividades da CONTRATADA e seus fornecedores, serão 

de sua exclusiva responsabilidade, devendo a CONTRATADA comprovar sua 

regularidade sempre que for solicitada pelo CONTRATANTE; 

 

4.4.2 Antes da apresentação de sua proposta, a PROPONENTE deverá conhecer todos os 

projetos e especificações existentes e demais circunstâncias que venham a interferir 

na apresentação da proposta e realização dos serviços pela gerenciadora; 

 

4.5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, não exclusivamente:  

 

 Observar as práticas relativas à sua prestação de serviço, respeitando as questões 

específicas do projeto e de cada contrato que será produzido, com o fornecedor 

selecionado (valores, prestação de serviço, forma de pagamento, entre outros que se 

aplicam); 

 Garantir que o serviço prestado atenda a necessidade da CONTRATADA de forma a 

mantê-la imparcial no tratamento contratual perante aos fornecedores e também de 



 
 
 

 3 

forma idônea em conformidade com a documentação e os procedimentos de compra e 

prestação de contas. 

 

4.6 ENTREGA DA PROPOSTA  

A proposta deverá ser elaborada de acordo com a Proposta Padrão parte integrante deste 

Edital, em via única numerada, rubricada e assinada pelos responsáveis pela PROPONENTE 

e entregue em envelope lacrado até às 16:00h, do dia 22 de setembro de 2017 para: 

MACS - Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 280 

(ao lado do prédio da Estação Ferroviária), Centro, Sorocaba, de segunda a sexta das 10h às 

16h. 

 

4.7 JULGAMENTO 

Além dos aspectos técnicos e econômicos da Proposta, serão considerados também, aqueles 

relativos à regularidade e experiência das empresas de acordo com a análise dos 

documentos a seguir relacionados que deverão ser fornecidos pelas PROPONENTES em 

anexo à Proposta Padrão, a saber: 

 

 Habilitações: 

 

O PROPONENTE deverá apresentar 2 ENVELOPES lacrados sendo eles: 

 

ENVELOPE Nº 01: HABILITAÇÃO JURÍDICA, TÉCNICA, ECONÔMICA E FISCAL 

 

A. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 Número do C.N.P.J.; 

 Razão Social e endereço completo da sede social; 

 Cópia simples do Estatuto ou Contrato social; 

 Cópia simples da Última alteração contratual; 

 Inscrições Estadual e Municipal; 

 

B. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO FISCAL 

 Certidões Negativas de Débitos válidas: 

o Federal e INSS conjuntas; 

o Estadual; 

o Municipal; 

o FGTS; 

o Trabalhista; 

 

ENVELOPE Nº 02: PROPOSTA ECONÔMICA 
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A proposta deverá ser apresentada conforme “Modelo Proposta Padrão” parte integrante 

deste Edital.   

 

Aberto o ENVELOPE Nº 1 a Comissão de Seleção analisará a documentação nele contida. 

Somente serão abertos os Envelopes N. 2 e analisadas as propostas das empresas que 

forem consideradas habilitadas com base nas documentações solicitadas no Envelope 

nº. 1.  

 

Todas as páginas dos envelopes deverão ser rubricadas pelos representantes legais das 

proponentes. 

 

A Comissão verificará a consistência e equalização das propostas para que seja declarada a 

vencedora, não cabendo às demais PROPONENTES concorrentes, quaisquer reclamações, 

impugnações ou direitos a indenizações.  

 

Serão desclassificadas: 

 Propostas manuscritas, com emendas ou rasuras, contendo dados não previstos ou 

que conflitem com o Edital; 

 Propostas que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 

licitantes, ou com preços manifestamente inexequíveis; 

 Propostas que infringirem os valores mínimos legais de impostos, taxas, pisos 

salariais vigentes; 

 Propostas cujos custos dos insumos não sejam coerentes com os de mercado e/ou 

cujos coeficientes de produtividade sejam incompatíveis com a execução do objeto; 

 Propostas que não sigam exatamente as especificações contidas no Projeto e 

especificações da obra. 

 

 O resultado final equalizado será divulgado em 29 de setembro de 2017 no sítio eletrônico da 

instituição (http://www.macs.org.br); 

 A decisão tomada pela comissão é soberana e não caberá recurso, dado que as condições da 

proposta, valores, documentações e currículos da empresa foram analisados em conjunto 

com as demais concorrentes. 

 

5.   PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos e especificações poderão ser requisitados através do endereço eletrônico 

projetos@macs.org.br que servem de base para os serviços da PROPONENTE.  A partir da 

solicitação, será preparado um DVD com os projetos que deverão ser retirados pessoalmente 

na unidade administrativa do MACS (mesmo endereço da entrega da proposta). 

 

 

 

http://www.macs.org.br/
mailto:projetos@macs.org.br
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6. PLANILHA BÁSICA  

O Preço Global proposto deverá cobrir a execução completa dos serviços solicitados, conforme o 

escopo aqui apresentado durante o período da assessoria das obras de acordo com projetos, 

especificações e demais informações fornecidas por este Edital, sendo responsabilidade única e 

exclusiva da PROPONENTE, a quantificação dos serviços necessários. 

 

Juntamente com o preço global, deverá ser apresentada planilha de composição de preços 

unitários e parciais que compõe o preço global quando se aplicar. 

 

7. VALORES DO PROJETO TOTAL – RECURSOS TOTAIS QUE SERÃO GERIDOS 

O valor da obra total é de R$ 2.957.100,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete reais) já 

com impostos inclusos, não havendo opção para aditivo.  Divididos entre 7 (sete) rubricas (com 

contratos únicos para cada um): 

 Revisão de projeto estrutural 

 Revisão de projeto arquitetônico 

 Revisão de projeto luminotécnico 

 Assessoria jurídica 

 Coordenação operacional 

 Acompanhamento e medição da obra 

 Obra (readequação da unidade) 

 

Portanto os valores da CONTRATADA deverão ser destinados ao acompanhamento e 

documentação desses recursos acima mencionados. 

 

8. CONTRATAÇÃO 

Cabe ressaltar que a empresa aprovada, será comunicada diretamente, além da publicação do 

resultado no sítio eletrônico da instituição, e a partir da publicação do resultado a mesma terá 10 

dias corridos para apresentar a seguinte documentação obrigatória: 

  I - Contrato Social; 

  II - Comprovante de inscrição no CNPJ; 

  III - cópia do documento de identidade (RG) do sócio-proprietário; 

  IV - cópia do cadastro de pessoas físicas (CPF) do sócio-proprietário; 

  V - Certidão Negativa de Débito do FGTS, INSS e Conjunta Negativa de Débitos 

  Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

9. PROPOSTA PADRÃO 

O modelo da Proposta Padrão a seguir apresentado, deverá ser utilizado pela PROPONENTE 

sem alterações, e a mesma deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE com seus anexos nas 

condições previstas. 
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Sorocaba, 08 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cristina A. O. Delanhesi 

Presidente – AECA 

Gestora responsável pelo projeto FID 

Rodrigo Modena Carvalho 

Segundo Tesoureiro – AECA 
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ANEXO 1 

MODELO PROPOSTA PADRÃO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

Ao 

Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba 

At.: Cristina Delanhesi 

 

EDITAL N.º 01/2017 - Serviços de “Acompanhamento e gerenciamento de obra”  

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente apresentamos nossa proposta para a execução do serviço de acompanhamento e 

gerenciamento de obra em referência conforme discriminado a seguir: 

 

1. O Preço Global do gerenciamento a ser executada em regime de Prestação de Serviço por 

Preço Global é de R$ ______(   ), composto pelos preços unitários e parciais constantes da 

Planilha Básica que encaminhamos no anexo 1, em papel e em arquivo eletrônico (Excel).  

2. Apresentamos o Cronograma detalhado do trabalho de gerenciamento e o plano de execução 

da mesma no anexo 2. 

3.  Declaramos que: 

3.1. - Vistoriamos o projeto da obra; 

3.2. - Que o Preço Global inclui todas as despesas e custos necessários à completa e perfeita 

adequação e acompanhamento dos serviços do projeto completo e especificações recebidas, 

tais como: impressões, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros,  

transportes e combustíveis, impostos, benefício e lucro, para execução completa do 

acompanhamento da obra; 

3.3. - Concordamos com todos os termos, modelos, e disposições do Edital, não nos cabendo 

direito de reclamação, impugnação ou indenização por nossa participação na concorrência e 

reconhecemos o pleno e exclusivo direito do CONTRATANTE de adjudicar os serviços à 

PROPONENTE que ofertar a proposta mais vantajosa aos seus interesses. 

3.4 - Que o prazo de validade desta Proposta é de 180 (cento e oitenta) dias. 

3.5 – Os valores para a composição de preços unitários de serviços não previstos de 

acordo com o item 4.1 do edital são:  

 

Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, firmamo-nos  

Atenciosamente, 

(nome e cargo) 


