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MODALIDADE: CONCORRÊNCIA POR TÉCNICA 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR TÉCNICA 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA: 09/08/2019 ATÉ 17h30min 
ANEXO: TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I- INTRODUÇÃO 
A Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha obedecendo ao disposto no 
Regulamento de Compras e Contratação de Serviços – informamos que se faz 
premente a contratação de empresa para gestão dos benefícios: Plano de Saúde, 
Seguro de Vida, Cartão Combustível, Vale Refeição, Vale Alimentação e Plano 
odontológico oferecidos para os  colaboradores, torna publica a abertura do 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2019, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 
TÉCNICA, regido pela Lei Federal n° 8.666/1993, pelas demais legislações aplicáveis, e 
pelas condições fixadas neste edital. 

 

II- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar deste processo pessoas jurídicas: 
 
a) Legalmente constituídos de acordo com a legislação do país, 
b) Que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto 

mencionado. 
 

Não poderão participar deste processo os interessados que se encontrarem sob 
falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de contratar com qualquer ente da administração, 
direta ou indireta. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A participação neste certame implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

 

III- OBJETO 
 
Cláusula 1ª. Contratação da prestação de serviços de Corretagem de Seguros, para 
atender às necessidades a Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo. 
 
IV- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E PROTOCOLO DOS 
DOCUMENTOS 
 
A documentação de habilitação e a proposta técnica referentes à presente licitação 
deverão ser apresentadas, em envelopes distintos, lacrados, indevassáveis, 
rubricados. 
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As Propostas Técnicas deverão ser apresentadas em papel que identifique a Licitante, 
ter preferencialmente suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida 
obrigatoriamente em língua portuguesa – salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente – com clareza, sem emendas ou rasuras. As propostas deverão ser datadas e 
assinadas, por quem detenha poderes de representação da Licitante, na forma de seus 
atos constitutivos, devidamente identificado. 
 
V- DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
A Proposta Técnica deverá ser elaborada e acompanhada da documentação 
necessária para fins de comprovação da pontuação pretendida. 
 
A Proposta Técnica deverá ser apresentada em língua portuguesa, datilografada ou 
impressa por qualquer meio eletrônico em 1 (uma) via, em papel timbrado da 
Empresa interessada, ser datada, rubricada e assinada por seu representante legal ou 
procurador, com poderes para o exercício da representação. 
 
Toda documentação deverá ser encaminhada em envelope lacrado para o endereço 
Rua dos Timbiras, nº. 2875 - Barro Preto, CEP: 30.140-062, Belo Horizonte - Minas 
Gerais, até o dia 09 de agosto de 2019 até as 17h30min. 
 
 
VI- CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
As propostas serão julgadas de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios 
estabelecidos neste ato convocatório. 
 
Depois de enviadas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
 
As propostas serão classificadas pela ordem crescente da pontuação para cada critério 
técnico estabelecido. 
 
Em caso de empate, será realizado sorteio entre as empresas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor técnica. 
 
Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto e 
oferte a melhor técnica. 
 
Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente apresentarem a melhor técnica. 
 
Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha poderá fixar às 
licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de novos documentos 
ou de novas propostas, escoimados das causas que originaram a inabilitação ou a 
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desclassificação. 
 
VII- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
Será instituída pela Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, por ocasião da 
realização do procedimento licitatório, uma Comissão Especial de avaliação técnica, 
composta por seus colaboradores, visando assistir e auxiliar na análise das propostas 
técnicas apresentadas pelas entidades interessadas. 
 
Durante o período de estudo das propostas, os participantes ou outros interessados 
deverão abster-se de entrar em contato com a Comissão para tratar de assuntos 
vinculados às propostas, sob pena de comprometimento do sigilo e imparcialidade no 
julgamento e, em último caso, podendo resultar no cancelamento do procedimento. 
 

ITENS PONTO
S 

OBSERVAÇÃO 

A corretora deverá ser corretora 
de seguros de todos os ramos 

6,66 
pontos 

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória - Certidão 

atualizada na SUSEP 

A corretora deverá estar em dia com o 
sindicado dos corretores de  

MG - SINCOR MG. 

6,66 
pontos 

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória - 

devidamente habilitada 
em condições de exercer 

suas atividades. 
Comprovado através da 
guia de recolhimento. 

 

A Corretora de Seguros deverá ser 
PESSOA JURÍDICA com atividade mínima 

de 10 anos comprovada. 
 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória - 

(conforme CNPJ da 
receita federal e registro 

na SUSEP). 

Possuir departamento de Tecnologia da 
Informação próprio, com mínimo de 2 
funcionários, objetivando atender as 

demandas operacionais da Associação 
Grupo de Convivência Dona Dochinha, 

com ferramentas PERSONALIZADAS para 
cada PROJETO CONTRATADO 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá comprovar 
item através de visita técnica. 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
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Possuir departamento de manutenção e 
pós-venda, com expediente mínimo de 
40 horas semanais. Para atender todos 
os processos e demandas da Associação 
Grupo de Convivência Dona Dochinha a 
fim de agilizar o processo de cadastro de 

usuários e facilitar o acesso as 
informações sobre serviços e produtos 

disponíveis. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Possuir Aplicativo (APP) de 
serviços e informações. 

Afim de agilizar o processo de 
cadastro de usuários e facilitar o 

acesso as informações sobre 
serviços e produtos disponíveis. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Disponibilizar um EXECUTIVO DE 
RELACIONAMENTO, para atender 

in loco as demandas da Associação 
Grupo de Convivência Dona 

Dochinha, afim de proporcionar 
agilidade e qualidade no 

tratamento das demandas diárias. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 
contrato o item. 

Disponibilizar a Associação Grupo 
de Convivência Dona Dochinha 

através de INTERNET - PORTAL DE 
GESTÃO CLIENTE. 

Possibilitar o gerenciamento e 
GESTÃO dos usuários e serviços 

contratados, através de interface 
web. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

A Corretora deverá ter cadastro 
direto junto às operadoras e 

seguradoras do mercado. 
NÃO poderá terceirizar a 

corretagem e nem nomear 
prepostos para atender a 

Associação Grupo de Convivência 
Dona Dochinha 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 
contrato o item. 

A Corretora deverá possuir 
expertise, know-how nos 

programas de atenção à saúde, 
com equipe multidisciplinar, 

palestras e material gráfico que 
atenda às SIPAT’S, programas de 

prevenção à saúde, campanhas de 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 
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A Nota Final (NF) será igual ao somatório dos pontos obtidos nos critérios de 
classificação técnica apresentados. 
A Nota Final máxima que pode ser alcançada é de 100 (cem) pontos. 
Após a avaliação, as propostas serão classificadas por ordem decrescente de 
pontuação obtida na Nota Final. 
Documentos apresentados poderão ser considerados para pontuação dos critérios de 
avaliação e classificação das propostas. 
 
VIII- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Interposição de recurso administrativo, para a Comissão Permanente de Licitação, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata 

doenças sazonais. 

Apresentar relatórios gerenciais. 
A fim de indicar os resultados das 

contas administradas pela 
contratada, além de promover 

ações preventivas para manter o 
BREAK EVEN do contrato. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica, além de 
se comprometer em 

contrato o item. 

Possuir SISTEMA-SOFTWARE de 
GESTÃO de BENEFÍCIOS e 

USUÁRIOS. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Possuir SEDE comercial e endereço 
na cidade de Belo Horizonte, com 

estrutura para reuniões, 
treinamentos e atendimentos aos 
usuários da Associação Grupo de 

Convivência Dona Dochinha e que 
possa atender todas as localidades 

que o Associação tenha base e 
também colaboradores. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

A Corretora deverá promover 
visitas técnicas, sempre que 
necessário para assegurar a 

efetividade e treinamento da 
equipe de back-office, com 
acompanhamento de um 

SUPERVISOR. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 
contrato o item 

Ser especialista na área de 
benefícios e planos de saúde, para 

atender as demandas da 
Associação Grupo de Convivência 
Dona Dochinha, com excelência e 
soluções corporativas necessárias. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 
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pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nos seguintes casos e na forma estabelecida pela Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas alterações: 
 

a) - Habilitação ou inabilitação de PROPONENTE; 
b) - Qualificação ou desqualificação de PROPONENTE; 
c) - Julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS, ou 
d) - Anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 

 
Os recursos e/ou representações deverão observar os seguintes requisitos: 
 

a) Serem devidamente fundamentados; 
b) Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes 

suficientes; 
c) Serem protocolados junto à comissão permanente de licitação; e não 

apresentarem documentos ou informações que já deveriam ter acompanhado 
a documentação de habilitação, as PROPOSTAS TÉCNICAS. 

 
IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A Empresa que enviar mais de uma proposta será desclassificada automaticamente. 
 
Caso seja necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a sessão da 
Concorrência a qualquer momento, em virtude do transcurso do tempo, para análise 
de propostas ou documentações, para realização de diligências ou parecer técnico. 
 
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
Na análise da documentação e no julgamento das Propostas técnica, a Comissão de 
Licitação poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 
 
Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado especificado e válido. 
 
Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original e 
cópia, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos por um membro da 
Comissão de Licitação. 
 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
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O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou 
inabilitação do licitante. 
 
As decisões da Presidência, e da Comissão de Licitação serão publicadas no site da 
Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, no endereço eletrônico (link) 
https://www.donadochinha.com.br/fornecedores 
 
A participação do licitante neste certame implica o conhecimento integral dos termos 
e condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria. 
 
A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 
Instituição revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
A Instituição poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula 
como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser. 
 
Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
a) Diretrizes da Proposta Técnica 
 
Poderá a Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha deixar de contratar com a 
proponente melhor classificada, se tiver conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade de 
fornecimento, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a que 
título for. 
 
Após a análise dos documentos encaminhados, o interessado que apresentar a melhor 
proposta técnica, de acordo com os critérios estabelecidos, deverá encaminhar a 
seguinte documentação: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e devidamente registrado; 
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
c) Documentação de regularidade fiscal e jurídica, tais como as CND´s Federal, 

Estadual e Municipal, CADIN, CAFIP, FGTS e CNDT 
d) Qualificação do Representante Legal da empresa; 
e) Endereço e Telefone da empresa; 
f) E-mail de contato; 
g) Atestado de capacidade técnica. 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
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h) Qualificação Econômica Financeira - tais como Balanço e demonstrações contábeis 
referentes ao último exercício social; 

i) Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de 
idade; 

 
Toda a documentação deverá ser encaminhada em papel timbrado, devidamente 
carimbada, assinada e datada, após a publicação do vencedor, para o endereço da 
sede da Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, que se encontra no rodapé. 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 1 de agosto de 2019 
 

Viviane Tompe Souza Mayrink 
Presidente 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 005/2019  

 MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRADORA DE 
SEGUROS E BENEFÍCIOS  

 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR TÉCNICA 

 

I. INTRODUÇÃO 

A Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, obedecendo ao disposto no 
Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, informa que se faz premente 
a contratação de empresa para gestão dos benefícios: Plano de Saúde, Seguro de 
Vida, Cartão Combustível, Vale Refeição, Vale Alimentação e Plano odontológico 
oferecidos para aos colaboradores atuais e os que virão a ser contratados. 

 
Art. 02: 
Para efeitos deste instrumento os procedimentos e regramentos observado pela 
Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, no que se refere às compras e 
aquisições de quaisquer bens como na contratação de quaisquer serviços e 
pessoas, com o intuito de assegurar que as mesmas sejam as mais vantajosas para 
a associação e, consequentemente, para a sociedade em geral, estabelecendo os 
princípios de Economicidade, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade, Razoabilidade e Eficiência em todos os seus atos. 

 
II. DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 09/08/2019 – as 

17h30min 

III. OBJETO 

Contratação da prestação de serviços de Corretagem de Seguros, para atender às 
necessidades da Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
 

IV. PRÉ - REQUISITOS TÉCNICOS PARA A EMPRESA A SER 

CONTRATADA 

 

ITENS PONTO
S 

OBSERVAÇÃO 

Corretora deverá ser corretora de 
seguros de todos os ramos 

 
 
 
 
 

6,66 
pontos 

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória - Certidão 

atualizada na SUSEP 
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A corretora deverá estar em dia com o 
sindicado dos corretores de  

MG - SINCOR MG. 

6,66 
pontos 

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória e estar 

devidamente habilitada 
em condições de exercer 

suas atividades,  
comprovado através da 
guia de recolhimento. 

A Corretora de Seguros deverá ser 
PESSOA JURÍDICA Com atividade mínima 

de 10 anos comprovada. 
 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
apresentar 

documentação 
comprovatória - 

(conforme CNPJ da 
receita federal e registro 

na SUSEP). 

Possuir departamento de Tecnologia da 
Informação próprio, com mínimo de 2 

funcionários, afim de atender as 
demandas operacionais da Associação 
Grupo de Convivência Dona Dochinha, 

com ferramentas PERSONALIZADAS para 
cada PROJETO CONTRATADO. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá comprovar 
item através de visita técnica. 

Possuir departamento de Manutenção e 
pós-venda, com expediente mínimo de 
40 horas semanais, para atender todos 
os processos e demandas da Associação 
Grupo de Convivência Dona Dochinha, 
afim de agilizar o processo de cadastro 

de usuários e facilitar o acesso as 
informações sobre serviços e produtos 

disponíveis. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Possuir Aplicativo (APP) de 
serviços e informações, afim de 

agilizar o processo de cadastro de 
usuários, e facilitar o acesso as 
informações sobre serviços e 

produtos disponíveis. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Disponibilizar um EXECUTIVO DE 
RELACIONAMENTO para atender 

in loco as demandas da Associação 
Grupo de Convivência Dona 

Dochinha, afim de proporcionar 
agilidade e qualidade no 

tratamento das demandas diárias. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 

contrato com o item. 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
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Disponibilizar para a Associação 
Grupo de Convivência Dona 

Dochinha, site de INTERNET - 
PORTAL DE GESTÃO CLIENTE para 

possibilitar o gerenciamento e 
GESTÃO dos usuários e serviços 

contratados, através de interface 
web. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

A Corretora deverá ter cadastro 
direto junto às operadoras e 

seguradoras do mercado, e não 
poderá terceirizar a corretagem e 

nem nomear prepostos para 
atender a Associação Grupo de 

Convivência Dona Dochinha. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 
contrato o item. 

A Corretora deverá possuir 
expertise, know-how nos 

programas de atenção à saúde, 
com equipe multidisciplinar, 

palestras e material gráfico que 
atenda às SIPAT’S e programas de 
prevenção à saúde, campanhas de 

doenças sazonais. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Apresentar relatórios gerenciais, 
objetivando indicar os resultados 

das contas administradas pela 
contratada, além de promover 

ações preventivas para manter o 
BREAK EVEN do contrato. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 
O Licitante deverá se 

comprometer em 
contrato o item. 

Possuir SISTEMA-SOFTWARE de 
GESTÃO de BENEFÍCIOS e 

USUÁRIOS. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

Possuir SEDE em endereço 
comercial na cidade de Belo 

Horizonte, com estrutura para 
reuniões, treinamentos e 

atendimentos aos usuários da 
Associação Grupo de Convivência 

Dona Dochinha e que possa 
atender todas as localidades que o 

Associação tenha base e 
colaboradores. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 

A Corretora deverá promover 
visitas técnicas, sempre que 

necessário para assegurar a 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá se 
comprometer em 
contrato o item 

mailto:institucional@donadochinha.com.br
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V. CONTRATO 
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado após o término, por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 
VI. QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

 
a) Poderá participar do processo toda pessoa jurídica que atenda as exigências 

deste edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta licitação. 
b) A proposta deverá conter, além da documentação elencada no art. 16 do 

Regulamento de Compras e Contratação de Serviços RCC, 
a) Qualificação do Representante Legal da empresa; 
b) Endereço e telefone da empresa; 
c) E-mail de contato; 
d) Atestado de competência técnica. 

 
Toda a documentação deverá ser encaminhada em papel timbrado, 
devidamente carimbada, assinada e datada, para o endereço constante no 
rodapé do presente documento, identificando o Termo de Referência a que 
se refere. 

 
VII. DO JULGAMENTO 

a)  Os membros da Comissão examinarão e julgarão as propostas de acordo, 
exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato 
convocatório. 
   

b)  Depois de enviadas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas 
ou omissões. 
 

c) As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos critérios técnicos. 
 

d)  Em caso de empate, será realizado sorteio entre as empresas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta técnica. 

efetividade e treinamento da 
equipe de back-office, com 
acompanhamento de um 

SUPERVISOR. 

Ser especialista na área de 
benefícios e planos de saúde, para 
atender as demandas dos usuários 

da Associação Grupo de 
Convivência Dona Dochinha com 

excelência e soluções corporativas 
necessárias. 

6,66 
pontos  

O Licitante deverá 
comprovar item através 

de visita técnica. 
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e)   Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do 

objeto e oferte a melhor qualidade técnica. 
 

f)  Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou 
desatendam às especificações do objeto, independentemente da técnica que 
apresentem. 

 
VIII. CONFIDENCIALIDADE 
As informações passadas pela Associação Grupo de Convivência Dona Dochinha, 
que não serão objeto de divulgação, devem ser tratadas em caráter confidencial. 
 
IX. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O prazo para entrega do objeto deverá estar especificado na proposta e as 
condições para entrega do mesmo estarão acordadas em contrato. 
 
 
 
 

ASSINATURA 
 
 

Viviane Tompe Souza Mayrink  
Presidente 
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