
 

 

 
EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 
A Incubadora de Empreendimentos Solidários de São Bernardo do Campo (SBCSOL) uma 
iniciativa da Prefeitura de SBC e Universidade Metodista tem como objetivos centrais a 
incubação empreendimentos solidários, a formulação e sistematização do processo 
metodológico de incubação, além de outros objetivos específicos. Para a consecução 
destes seus objetivos a SBCSOL abre o presente Edital segundo as definições que 
seguem: 
 
 
OBJETO 
Contratação de assessoria contábil para acompanhamento do Projeto SBCSOL, para 
formalização dos empreendimentos solidários incubados e para contabilização formal 
mensal. 
 
 
DA ASSESSORIA 
 

 Realizar todos os trâmites necessários à formalização de cooperativas, inclusive, 
com todos os custos de formalização e, ainda, contemplando a fase de publicação 
de edital de constituição em jornal de grande circulação local, nos termos da Lei de 
Cooperativismo. 

 Realizar o fechamento contábil mensal dos empreendimentos. 
 
A seguir, descrevemos os passos a serem contemplados dentro da proposta de assessoria 
contábil para a Incubadora e empreendimentos: 
 
- Serviços contábeis com assessoria em questões tributárias, fechamento de balancetes, 
balanços e demonstrativos do resultado do exercício, dentre outros exigidos pelos órgãos 
públicos competentes; e 
- Todo o processo de formalização de empreendimentos cooperativos, em todas as suas 
fases e junto aos órgãos competentes. 
 
No que concerne às cooperativas: 
 
- publicação de Edital de Convocação para Constituição da Cooperativa; 
- acompanhar e fazer a ata da assembleia geral; 
- elaborar Estatuto Social; 
- elaborar a Ata de Constituição; 
- registro junto aos órgãos: Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho de Emprego, 
JUCESP e/ou outros órgãos pertinentes; 
- apoiar para obtenção de Alvará de Localização e Funcionamento;  
 
As propostas deverão discriminar: 
- o preço por empreendimento para todo o processo de formalização, incluindo taxas, 
emolumentos e publicações em periódicos; 
- o preço por empreendimento para acompanhamento mensal contábil; 
- situações em que o preço pode sofrer desconto para empreendimentos específicos, por 
exemplo:  



 

 

- na formalização: empreendimento com processo de formalização já encaminhado 
(por exemplo, com necessidade apenas de revisão do Estatuto Social); 

- na assessoria mensal: empreendimento sem funcionários (sem folha de 
pagamento);- outros. 
 
 
 
 
CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 DIVULGAÇÃO  05/08/13 
 INSCRIÇÕES  15/08/13 
 ENTREVISTAS  20/08/13 
 CONVOCAÇÃO  26/08/13 

 
 
 
 
LOCAL E FORMA DE INSCRIÇÃO 
 
Condições de Pagamento  
 
A SBCSOL sugere a seguinte condição de pagamento, sendo certo que os 
empreendimentos serão constituídos de forma independente e de acordo com a 
necessidade: 
  
- 50% - no início dos trabalhos, e  
- 50% - no encerramento dos trabalhos, por empreendimento contratado.  
 
 
 
 
LOCAL E FORMA DE INSCRIÇÃO  
 
Endereço:  
Área administrativa da Incubadora – Universidade Metodista 
Rua do Sacramento, 230 – Rudge Ramos. 
São Bernardo do Campo – tel. ( 11) 4366-5670 
 
Atendimento aos Incubados – CTR – Central de Trabalho e Renda 
Rua Marechal Deodoro, 2000 – Centro. 
São Bernardo do Campo – tel. (11) 4128-1279 
Horário: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 
E-mail: sbcsol@sbcsol.org.br 
 

 


