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RESPOSTAS PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 

 
Serve o presente para disponibilizar os questionamentos efetuados pelas licitantes e as 

respostas do IPREF, referentes ao Pregão Presencial nº 009/2018, Processo 

Administrativo nº. 832/2018. 

 

Prezados, seguem questionamentos: 

- Entendemos que os itens 2,3,4,5 e 6 do Anexo III (Modelo de proposta) devem ser 
cotados em conjunto com a Locação Mensal do Sistema. Está correto nosso 
entendimento? 

Resposta: Considerando que os itens 2 a 6 do anexo III (modelo de proposta) são 
referentes a serviços que serão executados mensalmente, a interpretação de que 
devem ser precificados em conjunto com a Locação mensal do sistema está correta. 

Para tanto, segue em anexo o novo modelo de proposta corrigido. 

 

 
Att. 
 
CLAUDIA NUNES 
Pregoeira 
S.LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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ANEXO III – MODELO PROPOSTA 

PREGÃO Nº 009/2018 – PROCESSO Nº 832/2018 

 
Ao 
IPREF 
Guarulhos - SP 
 
Ref.: Pregão Presencial nº xxx/xxxx 

Processo Administrativo nº XXX/XXXX 
 

Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

e-mail:  CNPJ nº Inscrição Estadual: 

 

OBJETO: Gerenciamento dos planos de assistência à saúde do IPREF, para 5.000 (cinco mil) beneficiários 
podendo chegar a 15.000 (quinze mil), conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de 
Referência e Anexo II – Memorial Descritivo deste Edital, abrangendo: 
 
1. Fornecimento de licença de uso de software integrado (ERP) de Gestão de Operadora de Planos de 

Saúde, bem os serviços de Instalação, Implantação, Treinamentos, Operação Assistida, Migração de 
Dados e Suporte e Manutenção necessários à perfeita operação do plano. 

 
2. Fornecimento e Operação de Central de Regulação. 
 
3. Fornecimento e Operação de Central de Atendimento ao Prestador. 
 
4. Fornecimento e Operação de Central de Atendimento ao Beneficiário. 
 
5. Processamento e análise de contas médicas e hospitalares. 
 

6. Auditorias. 
 

TEM QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VALOR MESAL 

R$ 
PREÇO TOTAL R$ 

I 01 

Serviços de implantação (migração de dados, 
configuração inicial, capacitação, treinamento, 
acompanhamento, bem como customização 
inicial e evolutiva das funcionalidades), 
computadas todas as despesas, direta ou 
indiretamente relacionadas ao mesmo. (se 
houver) 

------XXXXX-------  
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I 
12 

MESES 

Preço mensal para locação do sistema 
(manutenção, suporte técnico e atualização 
tecnológica (item1)), compreendendo ainda os 
serviços elencados nos itens 2 a 6,  computadas 
todas as despesas, direta ou indiretamente 

relacionadas ao mesmo.  

  

PREÇO TOTAL:   
 

1) O sistema e serviços ofertados contemplam todas as funcionalidades descritas no Memorial 
Descritivo; 

 
2) As condições comerciais aqui apresentadas têm validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

apresentação da proposta; 
 
3) Confirmamos que o sistema ofertado é de nossa exclusiva propriedade autoral, não havendo 

qualquer óbice legal para o seu licenciamento de uso para o IPREF 
 

4) O prazo para a implantação completa do sistema, incluindo instalação, treinamentos e migração de 
dados, customizações e para todos os demais serviços contemplados no objeto do Edital é de 60 
(sessenta dias) contados da assinatura do Contrato.  

 

5) Os valores desta proposta incluem todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos, 
contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e para fiscais, que sejam devidos em decorrência, 
direta e indireta, do Contrato a ser firmado com o IPREF 

 

6) Todas as despesas (mão-de-obra, deslocamento, estadia, alimentação, taxas, impostos, tarifas, entre 
outras) necessárias à participação na licitação, nas atividades de demonstração e implantação de 
todos os itens propostos correm por nossa conta exclusiva. 

 

Nome do REPRESENTANTE: 
 

Assinatura do REPRESENTANTE:  

 
 

 


