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PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 01/2019 
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 01/2019 
OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa 
para prestação de serviços de assessoria e consultoria para gestão do Instituto 
de Previdência Municipal de Cândido Rodrigues - IPMCR, englobando: 
Orientação e elaboração de pareceres técnicos e jurídicos nas implementações 
de processos e procedimentos para análise e concessões de benefícios 
previdenciários; Apoio na gestão da carteira de investimentos do patrimônio 
do IPMCR; Acompanhamento, orientação e elaboração de pareceres técnicos 
e/ ou respostas em processos administrativos; Acompanhamento, orientação e 
elaboração de defesas e/ ou recursos em processos do Tribunal de Contas, do 
Tribunal de Justiça, Ministério Público e do Ministério da Previdência Social. 
Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados por um período 
mínimo de 12 (doze) meses, por meio de visitas presenciais de pessoas 
habilitadas perante a Ordem dos advogados do Brasil - OAB, no mínimo de 
forma semanal na sede do IPMCR, e de forma ilimitada de forma tele 
presencial, por meio de telefone, internet, fax, e etc.  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

O Presidente do Instituto, ordenador das despesas deste órgão, no uso de 
suas atribuições legais atendendo o disposto no Art. 38, Inciso VII e o Art. 43, 
Inciso IV ambos da Lei nº 8.666/ 93 acolhendo a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 2.790 de 07 janeiro de 
2020, RESOLVE:   

I- HOMOLOGAR o procedimento licitatório na Modalidade Convite, nº 
01/ 2019, Processo de Licitação nº 01/ 2019, tipo Menor Preço Global, 
destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria 
e consultoria para gestão do Instituto de Previdência Municipal de Cândido 
Rodrigues - IPMCR, englobando: Orientação e elaboração de pareceres 
técnicos e jurídicos nas implementações de processos e procedimentos para 
análise e concessões de benefícios previdenciários; Apoio na gestão da 
carteira de investimentos do patrimônio do IPMCR; Acompanhamento, 
orientação e elaboração de pareceres técnicos e/ ou respostas em processos 
administrativos; Acompanhamento, orientação e elaboração de defesas e/ ou 
recursos em processos do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público e do Ministério da Previdência Social. Os serviços objeto 
desta contratação deverão ser prestados por um período mínimo de 12 (doze) 
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meses, por meio de visitas presenciais de pessoas habilitadas perante a 
Ordem dos advogados do Brasil - OAB, no mínimo de forma semanal na sede 
do IPMCR, e de forma ilimitada de forma tele presencial, por meio de telefone, 
internet, fax, e etc.  

II- ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa AM ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA, CNPJ 17.891.491/ 0001-
00, no valor global para 12 (doze) meses de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil  
e duzentos reais).  

Cândido Rodrigues, 06 de Fevereiro de 2020.    

VICTOR FERNANDO MUSSIO 
Presidente do IPMCR   


