DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RECIBO DE EDITAL POR EMAIL / SITE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - IPREF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 677/2017

Razão Social:
CNPJ n°:
Endereço:
e-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos nesta data, através de email/site, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

,

de

de 2017

Nome e Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - Setor de Licitações e
contratos e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter
ao Setor de Licitações e Contratos por meio
do fax:
(11) 2461-6366
ou
e-mail
compras.ipref@gmail.com
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos da responsabilidade da comunicação por
meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório,
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – IPREF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 677/2017 - IPREF

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e atuarial, para análise do
plano atual e a viabilidade de integração dos servidores do Município de Guarulhos na assistência
saúde oferecida pelo IPREF, compreendendo os seguintes serviços, contemplando para sua
elaboração os produtos constantes do Anexo I.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

A sessão pública de processamento do pregão será realizada, no dia e horário abaixo indicados,
no Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF - Auditório - situado na Rua do Rosário,
226 – Vila Camargos - Guarulhos / São Paulo– Cep: 07111-080

Os envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, logo após o
credenciamento das interessadas.

DATA DE REALIZAÇÃO: 07/06/2017

HORÁRIO: 10h00min.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 22.542/04.
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1. OBJETO
1.1
Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e atuarial, para análise do plano
atual e a viabilidade de integração dos servidores do Município de Guarulhos na assistência saúde
oferecida pelo IPREF, compreendendo os seguintes serviços, contemplando para sua elaboração os
serviços constantes do Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital.

2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
O objeto do presente Edital deverá ser fornecido/executado na forma e condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente
ao objeto deste pregão, doravante designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências
deste edital e de seus anexos.
3.2. Na ocasião do credenciamento, as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual deverão DECLARAR, para os fins legais e sob as penas da lei, que
cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte e
microempreendedor individual, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial
quanto ao artigo 3º, conforme ANEXO VIII, podendo ainda comprovar tal condição, por qualquer
outro meio (documento) admitido no ordenamento jurídico vigente.
3.2.1. O documento comprobatório aludido no subitem 3.2 deverá ser apresentado com
os demais documentos de habilitação.
3.3. Será vedada a participação de:
3.3.1. Consórcios;
3.3.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou
entidade da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.3.3. Empresas suspensas temporariamente/impedidas de licitar ou contratar com
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal,
Estadual ou Municipal;
3.3.4. Empresas com falência decretada ou concordatária ou em recuperação judicial ou
extrajudicial;
3.3.5 Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de
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Guarulhos.
4. ABERTURA DA LICITAÇÃO/ CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, horário e local designados no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública de
processamento do Pregão que será conduzida por Pregoeiro e Equipe de Apoio, e realizada em
conformidade com a legislação pertinente, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, que durará no mínimo 15 (minutos) minutos. Os interessados em
participar deverão apresentar Termo de Credenciamento conforme Anexo III.
4.1.1 No caso de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor
individual, além do credenciamento deverá ser apresentado o documento indicado no
item 3.2.
4.2. Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou se tratando de sociedade
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com
firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para
anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem como praticar os demais atos
pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma da alínea “a”.
4.2.1. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
4.3. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de
eventuais licitantes retardatários;
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma empresa/ licitante.
4.5. Os credenciados deverão entregar ao pregoeiro “declaração de pleno cumprimento dos
requisitos de habilitação”, conforme modelo constante no Anexo IV:
4.6. Recebimento e Abertura dos Envelopes:
4.6.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura
dos envelopes, contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em
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invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter
os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE A
PREGÃO PRESENCIAL nº ….../ANO-IPREF (a empresa deverá mencionar o nº e ano)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº ….......
PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE B
PREGÃO PRESENCIAL Nº ….../ANO-IPREF (a empresa deverá mencionar o nº e ano)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº ….....
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

5 DA PROPOSTA
5.1. A licitante deverá apresentar sua proposta de acordo com o Anexo II, em língua portuguesa,
sem rasuras, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou seu procurador
devidamente credenciado e consoante disposições contidas no Anexo I – Termo de Referencia,
contendo:
5.1.1 Descrição completa do objeto da presente licitação, tudo em conformidade com os
Anexos deste Edital.
5.1.2 Preço total da execução dos serviços, em Reais (R$) com duas casas decimais, inclusos
todos os encargos sociais, fiscais, comerciais, tributos e despesas de quaisquer naturezas
necessárias ao pleno cumprimento do objeto desta licitação.
5.1.2.1 Expressamente, na proposta comercial a marca, modelo, nome do fabricante e/ ou
procedência do produto ofertado, quando exigidos. O pregoeiro se reserva no direito de, a
seu critério, proceder diligência junto ao licitante para obtenção da informação, quando esta
não constar da proposta.
5.1.2.2 Caso o valor unitário seja menor que R$ 1,00, este poderá ser grafado com até
quatro casas decimais.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

5.1.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, assumindo a proponente o compromisso de executar os serviços nos seus
termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais,
promovendo, quando requerido, sua substituição, conforme Anexo I - Termo de Referência,
deste Edital.
5.1.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua apresentação.
5.1.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 3.2.
6.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os Envelopes A e B,
contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
6.3. O julgamento será feito pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.
6.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais, com
observância dos seguintes critérios:
6.4.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela.
6.4.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
6.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
6.6. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
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6.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço.
6.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste Edital.
6.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado.
6.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
6.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro considerará arrematante a licitante detentora da
proposta de menor preço, por decisão motivada, após o exame de sua aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, bem como o atendimento às condições do edital e seus anexos.
6.13. Se a proposta não for aceitável, será examinada a proposta subsequente, e assim
sucessivamente.
7. HABILITAÇÃO
7.1. Encerrada a fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma
prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO - da proponente primeira classificada.
7.1.1 No caso de registro de preços, serão abertos todos os envelopes das licitantes
classificadas para a fase de lances.
7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos das DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ITEM 8.
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
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7.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício.
7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 7.2.1.1 a 7.2.1.4 não precisarão constar
do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
7.2.2. REGULARIDADE FISCAL
7.2.2.1. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal.
7.2.2.2. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais
(certidões emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional – DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, e
pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL), ou a Certidão Conjunta expedida em razão da
edição da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014.
7.2.2.3. Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Estaduais,
expedido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou
sede da licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei, quando não houver obrigatoriedade
de inscrição da empresa, conforme modelo Anexo VI.
7.2.2.4. Certidão de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários Municipais
ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do
licitante, sob as penas da lei, quando não houver obrigatoriedade de inscrição da empresa,
conforme modelo Anexo VII.
7.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme disposto na Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.2.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para
apresentação do documento.
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7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.4.1 Mínimo de 2 (duas) Provas de aptidão para os desempenhos das atividades
pertinentes aos serviços de Consultoria Atuarial de Planos de Saúde, compatíveis em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestados de
Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
tenham no mínimo, 20.000 (vinte mil) vidas, atestando que a empresa licitante prestou
serviços compatíveis, de características, prazos e quantidades semelhantes com o objeto a
ser contratado. (Inciso II e § 1º, art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula nº 24 –
TCE/SP).
7.2.4.2 Prova de inscrição do licitante no Instituto Brasileiro de Atuária IBA, como sócio
coletivo CIBA
7.2.4.3 Relação nominal de sua equipe técnica, a ser alocada à execução do objeto desta
licitação, indicando 02 (dois) profissionais com formação acadêmica de nível superior em
Ciências Atuariais, com inscrição e comprovação de regularidade no Instituto Brasileiro de
Atuária - IBA e membros MIBA.
7.2.4.4 Indicação nominal do Atuário Responsável Técnico, devendo ter experiência
profissional na atividade de consultoria atuarial, comprovada através de atestados de
capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas, públicas ou privadas, para as quais
prestou ou presta serviços de características semelhantes e, deverá apresentar
Certificação atuarial do Instituto Brasileiro de Atuária como Atuário Responsável Técnico
ou Responsável Técnico, de acordo com o disposto na resolução 05/2013-IBA, sendo
necessária, para este certame, a comprovação da participação do referido profissional
como responsável técnico em estudo(s) de atuariais em Planos de Saúde, na modalidade
de autogestão.
7.4.2.5 A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços (Súmula nº 25 – TCE/SP).
7.4.2.6
Atestados(s) que façam a menção a quantitativos e outras exigências,
quando necessárias, constarão expressamente no Anexo I deste Edital.
7.2.5. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE HABILITATÓRIA
7.2.5.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, que não há fato impeditivo para sua habilitação e que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo V.
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
8.1. Serão aceitas certidões positivas de débito, com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206
do Código Tributário Nacional.
8.2. A documentação conforme o caso deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas
esferas Federal, Estadual e Municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem dos
documentos de estabelecimentos diversos (números de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).
8.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.4. Caso a licitante pretenda que um dos seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá ser apresentada a documentação de ambos os
estabelecimentos.
8.5. Para fins do disposto nestes subitens, se algum documento apresentar falha não sanável na
sessão acarretará a inabilitação da licitante.
8.6. A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de sua
validade, também por esse meio, pelo Departamento de Compras e Contratações.
8.7. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de
06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.
8.8. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei, ou a publicação em órgão da imprensa na
forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no item 5.
8.9. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio aos pregoeiros, mediante cotejo da
cópia com o original.
8.10. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo
licitatório.
8.11. Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos
por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser apresentados
posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame.
8.12. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas não classificadas no
Pregão, poderão ser retirados pelas mesmas em até 5 (cinco) dias após a publicação dos contratos
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ou expedição da autorização de fornecimento/execução de serviços, sendo que após serão
destruídos pela equipe de apoio.
8.13. No caso de participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, com fundamento nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123/2006, serão acrescidos os seguintes procedimentos:
a) As licitantes deverão comprovar, a sua condição de ME, EPP ou MEI por todos os meios
admitidos pelo ordenamento jurídico vigente.
b) No caso de empate será dada preferência de contratação para as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
b.1) Entende-se por empate aquelas situações em que o último lance apresentado pela
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual seja igual ou até 5%
(cinco por cento) superior ao lance melhor classificado.
c) Ocorrendo empate, o pregoeiro dará oportunidade para que a Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado, no prazo de até 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente proposta de preço
inferior ao menor lance oferecido.
c.1) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
c.2) Apresentada proposta inferior, o objeto da licitação será adjudicado à Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
c.3) Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese prevista na alínea “b.1”, na ordem classificatória, para que apresentem
proposta de preço inferior ao menor lance oferecido.
c.4) Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
c.5) O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance não tiver sido apresentado
por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
d) As Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual deverão
apresentar, na data do certame licitatório, todos os documentos de habilitação exigidos no edital,
mesmo que os relativos à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, devendo estas serem
sanadas no prazo estabelecido na alínea “e”.
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e) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
e1) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “e”, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
f) Em caso de não comprovação da sua condição de ME, EPP ou MEI e/ ou não regularização dos
documentos de comprovação da regularidade fiscal, a licitante estará sujeita às penalidades legais,
ficando sujeita inclusive ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital.
9. FASE RECURSAL
9.1. A manifestação motivada da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão,
podendo os interessados apresentar razões no prazo de 3 dias, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr ao término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor,
encaminhando o processo para homologação pela autoridade competente.
9.1.2. O acolhimento de recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10. ADJUDICAÇÃO
10.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, sendo-lhe facultado o saneamento de falhas formais,
omissões ou outras irregularidades relativas à documentação na própria sessão do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, ou
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
10.1.1 A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
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10.1.2 O IPREF não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a empresa será inabilitada.
10.2. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que
será declarado vencedor.
10.3. Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço, esta
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
10.4 Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes
na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos.
11. HOMOLOGAÇÃO
11.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame ao vencedor e homologará o procedimento licitatório.
11.2. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Guarulhos e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, observado o disposto no artigo 6º inciso VII e parágrafo
único do Decreto nº 22.542/04.
11.3. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição do objeto
licitado.
12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1 A prestação dos serviços, objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade
com o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições
estabelecidas neste Edital e na minuta de contrato.
12.2 A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação
comparecer para assinatura do contrato, observado o prazo de validade da proposta.
12.3 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual período mediante
solicitação expressa da adjudicatária.
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12.4. Quando, nos termos previstos no Art. 62, Lei Federal nº 8.666/93, o instrumento contratual
for autorização de fornecimento/execução de serviços, esta será encaminhada ao vencedor após a
homologação do certame e emissão da respectiva nota de empenho.
12.5. Na hipótese do não atendimento à convocação para assinatura do instrumento contratual ou
havendo recusa em receber o pedido de fornecimento, fica facultado à Administração, desde que
haja conveniência, proceder à adjudicação às demais licitantes, observada a ordem de classificação
das propostas.
13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1 O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante, consoante o disposto no
artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.
13.2 As condições do recebimento estão especificadas no Anexo I Termo de Referência e as
demais cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e na minuta de contrato.
13.3 A Contratada deverá entregar o objeto desta licitação com mão de obra própria, os quais não
terão vínculo empregatício com a Contratante e arcar com os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício.
13.4 A Contratada responderá por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, bem
como por danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens do Município e/ou da
Contratante, de seus funcionários ou terceiros.
13.5 Demais despesas oriundas da contratação de funcionários para a realização dos serviços,
correrão por conta da contratada.
13.6 A execução do presente contrato de licitação será acompanhada e fiscalizada por um
funcionário especialmente designado pela Contratante.
13.7 O recebimento inicial do objeto da presente licitação será provisório até a verificação posterior
das especificações e quantidades.
13.8 Constatadas irregularidades na execução do objeto a Administração poderá:
Refutá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição de produto, refazimento dos serviços
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades previstas. Na hipótese de substituição de
produto ou refazimento de serviços, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com as
condições estabelecidas no instrumento contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados
da notificação por escrito, sem que isto implique em quaisquer ônus para o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS. Na impossibilidade de
serem substituídos ou refeitos, aplicar-se-ão as sanções cabíveis.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
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14.1. O (s) pagamento (s) será (ão) realizado (s) conforme estabelecido no Anexo I.
14.1.1.Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela adjudicatária,
a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas, a critério da Administração.
14.2 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, mediante TED ou,
excepcionalmente, no Setor de Tesouraria, a critério da Administração, nos termos da legislação
vigente.
14.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
14.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços.
14.5 REAJUSTE DOS PREÇOS: O preço ofertado para realização dos serviços não será reajustado.
15- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
15.1 O prazo de vigência para prestação dos serviços será até 31/12/2017 a contar da data de
assinatura.
15.1.1 Respeitado o disposto no item 15.1, o prazo para execução dos serviços, será o tempo de
execução, considerando o item 2.3 do ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
16. PENALIDADES
16.1 O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das cláusulas deste edital ou do
instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas no caput do artigo 15, do Decreto nº
22.542/04, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, notadamente as previstas nos artigos
86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.2 Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública direta e
autárquica, pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme dispõe o Art. 7º, da Lei Federal nº
10.520/02, sem prejuízo das multas prevista no edital e no instrumento contratual e das demais
cominações legais, aquele que:
16.2.1. deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o
certame;
16.2.2. convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;
16.2.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
16.2.4. não mantiver a proposta, lance ou oferta;
Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

16.2.5. ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e
16.2.6 falhar ou fraudar na execução do contrato.
16.3 DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:
16.3.1. 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do descumprimento
de exigência do edital.
16.3.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do objeto.
16.3.3. 20% (vinte por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual sobre o valor da
correspondente parcela.
16.3.4. 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o seu valor.
16.3.5. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais multa de
0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os problemas técnicos não forem
sanados, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade.
16.3.6. 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do
ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do instrumento
contratual.
16.4. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, serão
considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
16.5. Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução total para efeito de
aplicação de penalidade.
16.6 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo de
vigência da proposta, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida ficando a mesma
sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento, além de decair do direito à
contratação nos termos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
16.7 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se os proponentes/ contratados
inadimplentes às demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
16.8 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou
cobrados judicialmente a teor do disposto no artigo 86, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e respectivas
alterações.
16.9. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a
aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis, conforme disposto no artigo 87 da Lei
de Licitações.
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17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Até 2 (dois) dias anteriores à data fixada para a realização da sessão de recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá, por meio eletrônico (compras.ipref@gmail.com), através do
fax nº. 2461-6366 ou protocolizar nos dias úteis, das 08h30 às 16h30 na Rua do Rosário, 226 – Vila
Camargos - Guarulhos, solicitando esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório
do Pregão.
17.1.1 No instrumento de impugnação, é obrigatória a menção a documento pessoal, em
se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais nome para
contato, endereço, telefone e endereço eletrônico.
17.2 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição
legal, o Foro da Comarca de Guarulhos, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
17.3 É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.4. Fica assegurado ao IPREF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
17.5 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto licitado,
sem expressa anuência da Contratante.
17.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob pena das sanções aplicáveis em cada
caso, previstas neste edital, não se excluindo as de caráter civil e/ou criminal e o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
17.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no IPREF.
17.9 As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial
do Município de Guarulhos com edições as sextas feiras e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
nos termos do artigo 12 Inciso II do Decreto 22542/2004, ou poderão, ainda, sê-lo mediante a
expedição de Ofício, por fax, ou por meio eletrônico; a critério da Administração.
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17.10 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os participantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
17.110 Fazem parte integrante deste edital:

ANEXO I

Termo de Referência;

ANEXO II

Proposta de Preços;

ANEXO III

Termo de Credenciamento;

ANEXO IV

Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação;

ANEXO V

Declaração de regularidade habilitatória;

ANEXO VI

Declaração de isenção junto a Fazendo Pública do Estado;

ANEXO VII

Declaração de isenção junto a Fazendo Pública do Município;

ANEXO VIII

Declaração de Enquadramento da Lei Complementar nº 123/2006.

ANEXO IX

Minuta do Contrato

Guarulhos, 23 de maio de 2017

EDUARDO KAMEI YUKISAKI
Presidente do IPREF
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

1 - OBJETO: Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e atuarial, para
análise do plano atual e a viabilidade de integração dos servidores do Município de
Guarulhos na assistência saúde oferecida pelo IPREF, compreendendo os seguintes serviços,
contemplando para sua elaboração os seguintes serviços:
1.1

Análise de situação do atual regime de saúde do IPREF e proposta de equacionamento
para o plano vigente.

1.2

Remodelagem do plano de assistência médica, com redefinição da metodologia de
custeio (se necessária).

1.3

Análise e suporte para a manutenção das garantias técnico-atuariais previstas nas
Resoluções da ANS – Agência Nacional de Saúde.

1.4

Elaboração de relatório estatístico analisando as receitas e despesas assistenciais, bem
como a frequência de utilização da rede credenciada e custo dos procedimentos médicos
envolvidos.

1.5

Sugestão de valores para a rede conveniada afim de que seja mantida a sustentabilidade
da assistência à saúde.

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.

1.7

Confecção de relatório técnico abordando todo desenvolvimento do estudo atuarial, as
análises estatísticas.

1.8

Definição das coberturas e rede de hospitais credenciados.

1.9

Rede credenciada ideal para novo modelo.

1.10

Definição de cenários com adesão da população não abrangida de servidores.

1.11

Tarifação de novos produtos.

1.12

Relatórios gerenciais para acompanhamento de carteira.

1.13

Programa de treinamento para os profissionais da área.

1.14

Desenvolvimento e implantação de banco de dados.
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02 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO,
EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
2.1 – Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato no
prazo máximo de 05 (cinco) dias após a homologação.
2.2 - Após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias
encaminhar formalmente à Contratante, a solicitação dos dados necessários para realização
dos estudos contratados
2.3 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO:. O cronograma de execução deverá estar dentro das
seguintes linhas gerais:
DESCRIÇÃO SUCINTA

PRAZO MÁXIMO PARA
ENTREGA
Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e 40 dias após assinatura
do contrato
atuarial, para análise do plano atual e a viabilidade de
integração dos servidores do Município de Guarulhos na
assistência saúde oferecida pelo IPREF.

2.3.2 - A Empresa contratada fará a entrega dos produtos em 02 (duas) vias à contratante,
por meio de correspondência oficialmente aceita e assinada por esta.
2.3.3 - Os produtos, para fins de análise e aceite por parte da contratante, serão individuais.
2.4 O Instituto designará um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo
acompanhamento da execução dos serviços e deverá fornecer as informações necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos, em prazos compatíveis com o Cronograma estabelecido no
item 2.3 deste anexo.
2.5 A contratada deverá prestar os serviços discriminados no presente Objeto, com toda
habilidade e capacitação técnica necessárias, dentro dos prazos e condições fixados;
2.6 O Instituto fornecerá todos os dados e informações necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, no formato excel, prestando assistência à contratada no cumprimento de seus
deveres em decorrência do contrato;
2.7 A contratada deverá manter em completo sigilo as informações que lhe forem confiadas,
pelo Instituto, para execução dos serviços, não podendo cedê-las a terceiros, sob nenhum
pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e prepostos, a tê-las sob boa guarda;
2.8 Os serviços serão recebidos mediante conferência não excluindo esta a possibilidade de
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devolução se após análise e/ou exame posterior, ficar evidenciada a existência de
irregularidades ou incorreções técnicas; e
2.9 As despesas com eventuais viagens, necessárias à realização dos serviços objetos da
presente contratação, envolvendo transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta
da contratada.
2.10 - Para formalização de possíveis alterações ou rescisão contratual, serão obedecidas as
normas da Lei n º 8.666/93 e respectivas alterações.
3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 Analisar a adequação e suficiência dos dados fornecidos para realização dos serviços
previstos, elaborando diagnóstico técnico acerca dos elementos fornecidos e das
necessidades havidas como compatíveis para a prestação dos serviços;
3.2 Executar à contento as disposições contratuais, de acordo com a melhor técnica aplicável,
observando as disposições legais e doutrinárias sobre os estudos e trabalhos a desenvolver.
3.3 Comunicar imediatamente, por escrito, quaisquer dificuldades encontradas que venham
prejudicar a eficiência dos trabalhos;
3.4 Emitir e enviar a fatura referente à execução do serviço contratado
3.3 Contratada se compromete a garantir o tratamento confidencial das informações
levantadas e/ou fornecidas pela Contratante, e assume as seguintes obrigações:
· Não divulgar quaisquer informações relativas aos serviços prestados a terceiros, nem
facilitar de qualquer maneira tal divulgação;
· Não utilizar a documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por
escrito pelo (a) Contratante, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação.

4

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 Fornecer, conforme modelos disponibilizados pela CONTRATADA, todas as informações
necessárias à consecução dos serviços previstos deste contrato, inclusive relativas aos dados
cadastrais e financeiros dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas e dependentes,
bem como aos elementos técnico-jurídicos que possam influir nas análises pertinentes.
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4.2 Fornecer ainda compêndio da legislação do CONTRATANTE que disponha, direta ou
indiretamente, sobre previdência, informando todas as regras que afetem ou possam afetar
os direitos previdenciários dos servidores e dependentes abrangidos pelo Regime de
Previdência;
4.3 Assumir integralmente a responsabilidade pelas informações disponibilizadas.
4.4 Designar

um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo acompanhamento
da execução dos serviços.
5 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 PAGAMENTOS: O pagamento será efetuado pela Tesouraria do CONTRATANTE, sito na Rua do
Rosário, 226 – Vila Camargos, Guarulhos, SP, no prazo de 10 (dez) dias contados apresentação da
Nota Fiscal, cujo fiel cumprimento será certificado pelo grupo de trabalho ou servidor designado pela
CONTRATANTE.

5.2 LOCAL DE ENTREGA: Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos – Guarulhos / São Paulo. CEP:
07111-080.
5.3 JULGAMENTO: O critério adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL
5.4- DO VALOR TOTAL: O valor estimado para a realização dos serviços é de R$: 41.000,00
(quarenta e um mil reais), valor máximo estabelecido com base no inciso X do art. 40 da Lei n.
8.666/93.
5.4.1 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente
contrato correrão na conta da dotação orçamentária vigente sob nº(3011)
8510.10.122.0052.2.172.04.100.900.3.3.90.39.900-05.
O custo orçamentário da presente contratação foi baseado nos (03) três orçamentos
fornecidos por empresas que atuam no ramo pertinente.
5.5 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência para prestação dos serviços
será até 31/12/2017 a contar da data de assinatura.
5.5.1 Respeitado o disposto no item 5.5, o prazo para execução dos serviços do contrato
será o tempo de execução e término do serviço total, considerando o item 2.3.
5.5.2 Os serviços deverão ser iniciados dentro do prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual.
5.5.3 O não cumprimento do prazo estabelecido na cláusula anterior, conforme
cronograma estabelecido sujeitará a contratada à penalidade de multa, sem prejuízo de
Doutras sanções previstas em lei.
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6- ELEMENTOS E REQUISITOS DA PROPOSTA
6.1 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ser de 60 (sessenta) dias, no mínimo,
contados a partir da data de sua apresentação.
6.2 APRESENTAÇÃO: as propostas deverão ser elaboradas de acordo com o ANEXO II,
observados os requisitos deste Termo de Referência.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação
é aquela prevista no Edital e na legislação correlata.
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ANEXO II PROPOSTA COMERCIAL - MODELO
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017
Razão Social da PROPONENTE:
Endereço:
CEP:
e-mail:

Fone:
CNPJ nº

Fax:
Inscrição Estadual:

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

I

Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e
atuarial, para análise do plano atual e a viabilidade de
integração dos servidores do Município de Guarulhos na
assistência saúde oferecida pelo IPREF, contemplando para sua
elaboração os produtos constantes do Anexo I - Termo de
Referência do Edital de Pregão n º _____/2017.

PREÇO R$

VALAOR POR EXTENSO:
Declaro, sob as penas da lei, que os serviços serão executados em conformidade com o disposto no Edital e
seus anexos.
Declaramos os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, material, despesas administrativas,
seguros, frete, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer
tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título,
devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.
LOCAL:
DATA:

Nome do REPRESENTANTE:
RG:

CPF:

Assinatura do REPRESENTANTE:
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ANEXO III
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO
MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº …...
Processo Administrativo nº …..
Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J. nº __________,
representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do R.G. nº __________ e
do CPF nº__________, CREDENCIA o(a) n Sr.(a), (nome e cargo do credenciado), titular do R.G. nº
__________ e do CPF nº__________, para representá-la perante a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS em licitações na modalidade pregão,

podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e
desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data, nome, RG, cargo .
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ANEXO IV
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

Eu, (nome completo), representante legal da Empresa __________________, com sede na
Rua_______________, inscrita no CNPJ sob nº_____________, interessada em participar da licitação em
epígrafe constante do processo administrativo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS com vistas a (Objeto)_________________, DECLARO, sob as
penas da Lei, o pleno cumprimento aos requisitos de Habilitação.

Local, data, nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal.
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ANEXO V
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL HABILITATÓRIA

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

Nome completo_____________, representante legal da Empresa____________, com sede na
Rua__________, inscrita no CNPJ sob nº______________, interessada em participar da licitação em
epígrafe que se processa no processo administrativo indicado, DECLARO, sob as penas da Lei:
A) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente
processo licitatório, assim como que estamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
B) E que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, data, nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal.
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ANEXO VI
PREGÃO Nº003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ESTADO
MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressão da verdade, que esta isenta e/ou
não sofre incidência de estaduais, não possuindo, portanto, débitos junto à Fazenda Pública do Estado
_______________(do domicílio ou sede da licitante).

Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.
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ANEXO VII
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO MUNICÍPIO

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_____________, DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressão da verdade, que não está cadastrada
(inscrita), não possuindo, portanto, débitos mobiliários junto à Fazenda Pública do Município de
(do domicílio ou sede da licitante).

Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.
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ANEXO VIII
PREGÃO Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

MODELO

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Pregão Presencial nº ….......
Processo Administrativo nº …......
Objeto: ….........

A (nome da empresa)
, com sede à (endereço completo)
, CNPJ nº
_______________, DECLARA, sob as penas da lei que cumpre os requisitos legais para qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e, atesta a aptidão para
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006,
não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006.
Local e data
Nome, R.G, cargo e assinatura do responsável pela empresa.

Nota: A falsidade da Declaração, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº
123/2006, caracterizará crime previsto no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outros tipos penais e ainda, nas penalidades previstas no Edital.
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ANEXO IX - MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2017 - IPREF
PREGÃO PREENCIAL Nº 003/2017 – PROCESSO Nº 677/2017

PREÂMBULO
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, inscrito no C.N.P.J. sob nº. 52.373.396/0001-16, localizado na Rua do Rosário, 226
– Vila Camargos – Guarulhos – São Paulo, neste ato representado por seu Presidente,
Sr____________________________________________________________________________
__
CONTRATADA:_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
____________________,
localizada
a
____________________________________________________ neste ato representada
____________________, portadora da cédula de identidade nº. _____________________ e
inscrito no C.P.F. sob nº.________________.
CLÁUSULA 1 - ATO AUTORIZATIVO: Este contrato decorre de homologação pela autoridade
competente de licitação na modalidade _______________, que se acha juntada às fls.
__________ do Processo Administrativo nº __________-IPREF.
CLÁUSULA 2 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de prestação de serviço de assessoria
técnica e atuarial, para análise do plano atual e a viabilidade de integração dos servidores do
Município de Guarulhos na assistência saúde oferecida pelo IPREF, contemplando para sua
elaboração os seguintes serviços:
2.1 Análise de situação do atual regime de saúde do IPREF e proposta de equacionamento
para o plano vigente.
2.2 Remodelagem do plano de assistência médica, com redefinição da metodologia de
custeio (se necessária).
2.3 Análise e suporte para a manutenção das garantias técnico-atuariais previstas nas
Resoluções da ANS – Agência Nacional de Saúde.
2.4 Elaboração de relatório estatístico analisando as receitas e despesas assistenciais, bem
como a frequência de utilização da rede credenciada e custo dos procedimentos
médicos envolvidos.

Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos Guarulhos – SP – 07111-080 – fone: (11) 2461-6363

2.5 Sugestão de valores para a rede conveniada afim de que seja mantida a sustentabilidade
da assistência à saúde.
2.6 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.
2.7 Confecção de relatório técnico abordando todo desenvolvimento do estudo atuarial, as
análises estatísticas.
2.8 Definição das coberturas e rede de hospitais credenciados.
2.9 Rede credenciada ideal para novo modelo.
2.10 Definição de cenários com adesão da população não abrangida de servidores.
2.11 Tarifação de novos produtos.
2.12 Relatórios gerenciais para acompanhamento de carteira.
2.13 Programa de treinamento para os profissionais da área.
2.14 Desenvolvimento e implantação de banco de dados.

CLÁUSULA 3 - SUJEIÇÃO: As partes se sujeitam às normas da Lei 8.666/93 e respectivas
alterações, bem como, às demais cláusulas contratuais transcritas no presente instrumento.
CLÁUSULA 4 – REGIME DE EXECUÇÃO:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis encaminhar formalmente à Contratante, a solicitação dos dados
necessários para realização dos estudos contratados
PARÁGRAFO SEGUNDO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO:. O cronograma de execução deverá
estar dentro das seguintes linhas gerais:
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DESCRIÇÃO SUCINTA

PRAZO MÁXIMO PARA
ENTREGA
Contratação de prestação de serviço de assessoria técnica e 40 dias após assinatura
do contrato
atuarial, para análise do plano atual e a viabilidade de
integração dos servidores do Município de Guarulhos na
assistência saúde oferecida pelo IPREF.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A contratada fará a entrega dos produtos em 02 (duas) vias à
contratante, por meio de correspondência oficialmente aceita e assinada por esta.
PARÁGRAFO QUARTO: Os produtos, para fins de análise e aceite por parte da contratante,
serão individuais.
PARÁGRAFO QUINTO: A Contratante designará um grupo de trabalho ou servidor, que será
responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços e deverá fornecer as informações
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, em prazos compatíveis com o Cronograma
estabelecido neste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: A contratada deverá prestar os serviços discriminados no presente Objeto,
com toda habilidade e capacitação técnica necessárias, dentro dos prazos e condições fixados;
PARÁGRAFO SÉTIMO: A CONTRANTE fornecerá todos os dados e informações necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos, no formato excel, prestando assistência à contratada no
cumprimento de seus deveres em decorrência do contrato;
PARÁGRAFO OITAVO: A Contratada deverá manter em completo sigilo as informações que lhe
forem confiadas, pelo Instituto, para execução dos serviços, não podendo cedê-las a terceiros,
sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e prepostos, a tê-las sob boa
guarda;

PARÁGRAFO NONO: Os serviços serão recebidos mediante conferência não excluindo esta a
possibilidade de devolução se após análise e/ou exame posterior, ficar evidenciada a existência
de irregularidades ou incorreções técnicas; e
PARÁGRAFO DÉCIMO: As despesas com eventuais viagens, necessárias à realização dos
serviços objetos da presente contratação, envolvendo transporte, hospedagem e alimentação
correrão por conta da contratada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Para formalização de possíveis alterações ou rescisão
contratual, serão obedecidas as normas da Lei n º 8.666/93 e respectivas alterações.
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CLÁUSULA 05: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer, conforme modelos disponibilizados pela CONTRATADA,
todas as informações necessárias à consecução dos serviços previstos deste contrato, inclusive
relativas aos dados cadastrais e financeiros dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas e
dependentes, bem como aos elementos técnico-jurídicos que possam influir nas análises
pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fornecer ainda compêndio da legislação do CONTRATANTE que
disponha, direta ou indiretamente, sobre previdência, informando todas as regras que afetem
ou possam afetar os direitos previdenciários dos servidores e dependentes abrangidos pelo
Regime de Previdência;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Assumir integralmente a responsabilidade pelas informações
disponibilizadas.
PARÁGARFO QUARTO: Designar um grupo de trabalho ou servidor, que será responsável pelo
acompanhamento da execução dos serviços.
CLÁUSULA 06: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Analisar a adequação e suficiência dos dados fornecidos para
realização dos serviços previstos, elaborando diagnóstico técnico acerca dos elementos
fornecidos e das necessidades havidas como compatíveis para a prestação dos serviços;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Executar à contento as disposições contratuais, de acordo com a
melhor técnica aplicável, observando as disposições legais e doutrinárias sobre os estudos e
trabalhos a desenvolver.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Comunicar imediatamente, por escrito, quaisquer dificuldades
encontradas que venham prejudicar a eficiência dos trabalhos;
PARÁGRAFO QUARTO: Emitir e enviar a fatura referente à execução do serviço contratado
PARÁGRAFO QUINTO Contratada se compromete a garantir o tratamento confidencial das
informações levantadas e/ou fornecidas pela Contratante, e assume as seguintes obrigações:
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· Não divulgar quaisquer informações relativas aos serviços prestados a terceiros, nem
facilitar de qualquer maneira tal divulgação;
· Não utilizar a documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por
escrito pelo (a) Contratante, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação

CLÁUSULA 07 - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOE CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: PREÇO: O preço total para execução do serviço, computadas todas as
despesas, direta ou indiretamente relacionadas ao mesmo será de R$______________.
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela
Tesouraria do CONTRATANTE, sito na Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos, Guarulhos, SP, no
prazo de 10 (dez) dias contados apresentação da Nota Fiscal, cujo fiel cumprimento será
certificado pelo grupo de trabalho ou servidor designado pela CONTRATANTE, estando o
pagamento vinculado à entrega dos produtos conforme cláusula 05.
PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de eventuais atrasos nos pagamentos, os preços ofertados
serão atualizados, utilizando-se como índices o IGP/DI-FGV do mês anterior, PRO-RATA
Tempore, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo, por determinação oficial.
PARÁGRAFO QUARTO: CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO: O preço ofertado para realização dos
serviços não será reajustado.
CLÁUSULA 08 - PRAZOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - PRAZO DE VIGÊNCIA: Este contrato terá sua vigência até 31/12/2017,
a contar da assinatura do instrumento contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para execução dos serviços e o término do serviço total,
considerando a cláusula 4, parágrafo 2º.

CLÁUSULA 10- VALOR E RECURSO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: VALOR: O valor deste Contrato, referente aos encargos a serem
assumidos, no presente instrumento, será de R$ _________ (______________), moeda
corrente nacional.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS: As despesas decorrentes deste Contrato correrão neste
exercício, por conta da dotação nº (3011) 8510.10.122.0052.2.172.04.100.900.3.3.90.39.90005.
CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES, PENALIDADES, MULTAS E RESCISÃO
PARAGRAFO PRIMEIRO: RESPONSABILIDADE DAS PARTES: As responsabilidades das partes na
execução deste Contrato são as comuns, nele implícitas ou expressas, com base na Lei 8.666/93
e respectivas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: PENALIDADES: O licitante ou contratado que descumprir quaisquer
das cláusulas deste edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas
no caput do artigo 15, do Decreto nº 22.542/04, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis, notadamente as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a
Administração Pública direta e autárquica, pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme dispõe o
Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, sem prejuízo das multas prevista no edital e no
instrumento contratual e das demais cominações legais, aquele que:
I. deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa para o
certame;
II. convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato;
III. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
IV. não mantiver a proposta, lance ou oferta;
V. ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação e
VI. falhar ou fraudar na execução do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO: DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:
I. 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, em razão do descumprimento de
exigência do edital.
II. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do objeto.
III. 20% (vinte por cento) por inexecução parcial do instrumento contratual sobre o valor da
correspondente parcela.
IV. 20% (vinte por cento) por inexecução total do instrumento contratual sobre o seu valor.
V. 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais multa de
0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os problemas técnicos não forem
sanados, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a
irregularidade.
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VI. 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do
ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do
instrumento contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez)
dias, serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.
PARAGRÁFO SEXTO: Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados inexecução
total para efeito de aplicação de penalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirá-lo
dentro do prazo de vigência da proposta, caracterizará o descumprimento da obrigação
assumida ficando a mesma sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor do fornecimento,
além de decair do direito à contratação nos termos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO OITAVO: Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se os
proponentes/ contratados inadimplentes às demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO NONO: Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a
contratada tiver direito ou cobrados judicialmente a teor do disposto no artigo 86, parágrafo 3º
da Lei 8.666/93 e respectivas alterações.
PARÁGRAFO DÉCIMO: As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são
independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis,
conforme disposto no artigo 87 da Lei de Licitações.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: RESCISÃO: Para formalização de possíveis alterações ou
rescisão contratual, serão obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações.

CLÁUSULA 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de descontar,
automaticamente, das faturas a pagar, o valor das multas resultantes de inadimplemento
contratual, em decorrência de execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica o CONTRATADO ciente de que a assinatura deste contrato indica
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições
gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento deste contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS - A "CONTRATADA"
deverá manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, as condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação.
PARÁGRAFO QUARTO: ANEXOS: Fazem parte integrante deste Contrato o Processo
Administrativo nº 677/2017-IPREF, Pregão Presencial Nº 003/2017 e a proposta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA 13 - FORO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: FORO: O Foro da Comarca de Guarulhos, de comum acordo entre
as partes, fica eleito como competente para dirimir quaisquer questões contratuais, oriundas
da presente contratação, renunciando outro, por mais privilegiado que seja.
Estando as partes concordes com as cláusulas contratuais transcritas no presente instrumento
contratual, assinam os seus representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma, conforme
normas estabelecidas pela Legislação vigente.
Guarulhos,

de

CONTRATANTE

__________________________________
Presidente do IPREF

de 2017.
CONTRATADO

_____________________________
Representante

TESTEMUNHAS
______________________________
____________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS
CONTRATADA: _____________________
CONTRATO: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. _______-IPREF
OBJETO:
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damonos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.
Guarulhos,

de

de 2017.

CONTRATANTE:
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
CONTRATADA:
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONS ÁVEL
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS
CONTRATADA:
CONTRATO: DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°.

-IPREF

OBJETO:
Nome
Cargo
RG nº
Endereço:
Telefone
e-mail

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial
do Órgão/Setor
Telefone e Fax
e-mail

Guarulhos,

de

de 2017.

Eduardo Kamei Yukisaki
PRESIDENTE DO IPREF
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