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De: Arnaldo <controleinterno2@ipresb.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de junho de 2020 13:44
Para: controleinterno@ipresb.com.br
Assunto: ENC: Atendimento Requisição de documentos - DF 8.1 nº 09/2020
Anexos: Doc1_Orçamentos.pdf; Doc1_Orçamentos-assinado.pdf; Doc2

_Empresas_convidadas.pdf; Doc2_Empresas_convidadas-assinado.pdf; Doc3
_Ata_Alteração_Data_Certame.pdf; Doc3_Ata_Alteração_Data_Certame-
assinado.pdf; Doc4_Ata_Abertura_Processo_Licitatório.pdf; Doc4
_Ata_Abertura_Processo_Licitatório-assinado.pdf

De: Arnaldo [mailto:controleinterno2@ipresb.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 14:34 
Para: 'nanciandrade@tce.sp.gov.br' <nanciandrade@tce.sp.gov.br> 
Assunto: Atendimento Requisição de documentos - DF 8.1 nº 09/2020 

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

A/C Nanci de Andrade 
Chefe de Agente da Fiscalização Financeira 

Prezada Senhora, 

       Em atendimento a requisição de documentos – DF 8.1 nº 09/2020, segue informações 
e esclarecimentos dos questionamentos levantados: 

 Identificar os destinatários da prévia pesquisa de preços norteadora do certame,
mencionando os que retornaram orçamento e respectivo valor,

Conforme arquivo denominado doc1_Orçamentos, pode-se verificar que três destinatários
retornou o orçamento solicitado e uma empresa alegou impossibilidade em nos atender;

 Identificar os destinatários do convite expedido em razão da modalidade licitatória adotada
e, esclarecer se a escolha foi aleatória ou partiu de prévio conhecimento de que as convidadas 
detinham experiência em “Estudo de ALM”,

Os destinatários estão devidamente identificados no arquivo denominado
doc2_empresas_convidadas e sobre o motivo da escolha segue justificativa da área solicitante: 

“Esta autarquia municipal foi certificada em maio/2019 e detém o nível II do Programa Pró Gestão RPPS/ME-
Seprev - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 
577/2017). 
No manual do Pró Gestão RPPS versão 3.0, publicado em fevereiro/2020  traz o regramento em seu item 3.2.6 –
quanto a POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, trazemos o excerto do texto “Dada a sua relevância, a Política de 
Investimentos e os relatórios de acompanhamento dos resultados deverão ser disponibilizados no site do RPPS, a fim 
de conferir maior transparência ao processo, permitindo a consulta por qualquer interessado. Na elaboração e 
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execução da Política de Investimentos deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos por situações de conflito 
de interesses.” 
Em relação ao respectivo enquadramento: 
Nível II: Adicionalmente aos requisitos do Nível I: elaboração de plano de ação mensal com o cronograma das 
atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos; elaboração de relatórios mensais de diligências 
de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio 
de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica 
das instituições investidas e do desempenho dos papéis por elas emitidos e utilização do ALM, nos casos de RPPS com 
mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro. 
Assim, como é da necessidade do IPRESB ter o “Estudo do ALM”; e a consultoria em investimentos e este estudo, 
guardadas as devidas proporções, se relacionam, acreditamos ser mais vantajoso economicamente a inclusão deste 
serviço no rol de atividades desta licitação. 
Daí incluímos na tabela de pontuação em que o “fornecedor” poderá ser pontuado de acordo com a comprovação de 
prestação neste tipo de serviço. Ademais buscamos em rede mundial de computadores empresas que prestem 
serviços de Consultoria em Investimentos.” 

 Na data prevista efetivou-se a abertura da licitação?  
 
A data prevista para o certame foi alterada conforme consta na Ata da Comissão (arquivo 
Doc3_Ata_Alteração_Data_Certame) e na data de 03.06.2020 ocorreu a abertura do certame; 
 

 Se a resposta for afirmativa, identifica os participantes que acudiram ao certame, 
 Houve participantes inabilitados? 

 
No arquivo Doc4_Ata_Abertura_Processo_Licitatório.pdf tem o registro das empresas que 
enviaram propostas para o certame e também a informação de que não houve participantes 
inabilitados. 

 
 
Colocamos à sua disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Arnaldo Rogério Regatieri 
Controlador Interno 
 
 
 

 
 


