
Despacho Nº SEI 0035481/2022 Em 25/10/2022

 

Ilms. Srs. Representantes da empresa 

GANDRA SERVIÇOS - CNPJ/MFº 19.591.309/0001-21

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimentos enviado, informamos:

1. Não houve até o momento nenhum esclarecimento solicitado por outra empresa.

2 - A comprovação de custos com EPIs e uniformes pode ser através de orçamentos, podendo o IPREJUN diligenciar
se os valores informados são compatíveis com os valores praticados no mercado.

3 - Pode ser usado um modelo de planilha de composição de custos próprio, desde que o mesmo contenha todas as
informações necessárias conforme a planilha fornecida. Para que não ocorram erros, preferencialmente sugerimos que
seja utilizado o modelo padrão.

4 - Não existe a possibilidade de participar  de um  único segmento, pois a contratação está ocorrendo por valor global.

Atenciosamente,

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo
Financeiro, em 25/10/2022, às 13:17, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do
Decreto Municipal 26.136/2015. 
Nº de Série do Certificado: 39214886190103523471600342250939696491

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica informando o
código verificador 0035481 e o código CRC 448B8DCE.
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GANDRA SERVIÇOS - CNPJ/MFº 19.591.309/0001-21 

Avenida Cezar Brunholi, 974, sala 02, Santa Giovana, Jundiaí-SP, CEP: 13.212-831 

Telefone (11) 94565-8478 ou (11) 97447-4406 / E-mail: gandraapoioadm@gmail.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 

PROCESSO IPJ N° 496/2022  

  

DIEGO DA SILVA GANDRA (GANDRA SERVIÇOS), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MFº 19.591.309/0001-21, Inscrição Estadual no estado de São Paulo nº 407.805.736.110, 

inscrição municipal no município de Jundiaí-SP nº 109.245-6, com endereço na Rua Nivaldo 

Pradella, 204, Santa Giovana, Jundiaí-SP, CEP: 13.212-831, Telefone (11) 94565-8478 / (11) 

97447-4406, E-mail: gandraapoioadm@gmail.com, Micro Empresa - ME, optante pelo SIMPLES 

NACIONAL, vem pedir esclarecimentos: 

 

1 - Existe até o momento algum esclarecimento prestado para outra empresa? Se sim, qual? 

 

 

2 - A comprovação de custos com EPIs e uniformes podem ser através de orçamentos? Se não, 

e se a empresa não tiver feito aquisição até o momento, como comprovar com documentos 

fiscais? 

 

 

3 - Pode ser usado um modelo de planilha de composição de custos próprio? 

 

 

4 - Existe a possibilidade de participar só de um segmento? Limpeza ou jardinagem ou é 

obrigatório participar dos dois? 

 

 

 

 

 

Jundiaí, 24 de outubro de 2022. 
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