
 

 

Aos vinte dias do mês de Janeiro de 2020, às dez horas 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 ao 

recebimento e abertura do ENVELOPE N.º01 contendo a documentação de HABILITAÇÃO 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 Locação de Sistema Previdenciário, tem por Objetivo a locação 

de licença de uso de ferramentas tecnológica para manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), suporte 

técnico e treinamento de usuários para gerenciamento do sistema, contendo os módulos de folha de 

pagamento de benefícios vitalícios e temporários, folha de pagamento dos servidores do IPREVI e demais 

módulos através do Processo administrativo nº411/2019. Após dez minutos de tolerância, portanto, às 

10h10min foi aberta a Sessão registrou-se a presença apenas da empresa AGENDA ASSESSORIA, CNPJ nº 

00.059.307/0001-68 representada por José Pinho de Souza, portador do RG 6056868565 SSP/RS. Após análise 

criteriosa da documentação apresentada, foi julgada habilitada a empresa presente. A documentação foi 

distribuída para análise e rubrica de todos os presentes. Perguntando ao licitante presente se pretendia 

interpor recurso quanto à fase de habilitação da presente licitação, foi dito que não. Nada mais havendo 

a tratar deu-se por encerrada a sessão e foi lavrada a presente ata. 
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