
 

 

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2020, às dez horas e na sala de reuniões da Comissão de Licitação do 

IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, situado à Avenida dos 

Expedicionários nº 301 , Centro – Itatiaia – RJ reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, Juliana 

de Melo Rosa, Kátia Regina Mendonça da Silva e Ângela Maria Ribeiro da Silva para dar início a 

recebimento e abertura do envelope n.º 03 contendo a Proposta de Preço referente à licitação na 

modalidade tomada de preço, pela técnica e preço nº01/2019, que objetiva a contratação de firma 

especializada para prestação de serviço de consultoria técnica e licença de uso para manutenção, 

atualização e suporte técnico de sistema gerenciador de Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, 

associada à implantação, migração de dados, treinamentos, assistência técnica e operacional, incluindo 

manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares para o ano de 2020 e 2021, através do Processo 

administrativo nº411/2019. A Empresa AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, 

CNPJ: 00.059.307/0001-68, representada por José Pinho de Souza, portador do RG 6056868565 SSP/RS, 

sendo a única presente, apresentou a proposta no valor de R$ 111.667,00 (cento e onze mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais), cujo preço se apresenta dentro da média coletada em pesquisa prévia de mercado de 

valor de R$ 111.667,00 (cento e onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais), estando em conformidade com 

os termos do Edital, sendo julgada a mesma vencedora. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 

sessão e foi lavrada a presente ata. 
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