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RESPOSTAS PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

 
Serve o presente para disponibilizar os questionamentos efetuados pelas licitantes e as 
respostas do IPREF, referentes ao Pregão Presencial nº 003/2017, Processo Administrativo nº. 
677/2017. 

 
Com referência ao Anexo I - Termo de Referência Pregão nº 003/2017- Processo nº 
677/2017, solicitamos esclarecimentos dos itens relacionados abaixo: 
 
1) Item  1.6  Suporte ao Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de 

Guarulhos no que tange à estrutura administrativa do Plano, análise do equilíbrio 
dos mesmos e propostas de mudança que  sejam pertinentes. Detalhar o que será o 
suporte em relação a estrutura administrativa do Plano. 
 
Resposta: A empresa deverá ofertar análise da estrutura administrativa do plano atual e equilíbrio 
financeiro, com vias a identificar as deficiências econômicas e oferecer propostas de mudança na 
presente estrutura, em especial com o possível aumento de beneficiários. 

O atuarial deverá proporcionar opções viáveis à manutenção e auto sustentação do plano, conforme 

detalhado nos itens 1.1 e seguintes do Termo de Referência. 
 

  
2) Item 1.12- Relatórios gerenciais para acompanhamento de carteira. Informar 

quantos relatórios gerenciais serão necessários. 
 

Resposta: Os relatórios deverão ser apresentados conforme a necessidade da administração. 

 

  
3) Item  1.13 -  Programa de treinamento para os profissionais da área. Informar 

quantos treinamentos serão necessários. 
 

Resposta: Quantos treinamentos forem necessários a critério da administração, a serem realizados 

por área e global, conforme os dados levantados e após reuniões técnicas. 

  
4)      Item 1.14 -  Desenvolvimento e implantação de banco de dados. Esclarecer 
sobre este item tendo em vista que não é atuarial. 

 
Resposta: As Informações deverão ser dispostas em banco de dados desenvolvido a partir dos cálculos 
realizados, com vias a propiciar futuros relatórios. 
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