
  
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVOLPE DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 
 
 
 

DATA 01/02/2021 
HORARIO 09:30 HORAS 
LICITAÇÃO/Nº TOMADA DE PREÇO 01/2020 
PROCESSO 01/2020 

 

OBJETO: 
 

Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para locação de software 
previdenciário e treinamento para a gestão do regime próprio de previdência social, bem 
como prestação de serviços de consultoria previdenciária com visita presencial para o 
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itapoá – IPESI, de acordo com 
as especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 
 

 

No dia e hora supramencionados, na sede do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Itapoá, reuniram-se os Membros da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, conforme Portaria 1493/2020, para os 
procedimentos inerentes a sessão da Tomada de Preço em epígrafe, conforme 
Edital respectivo e seus anexos. Observado que o edital foi Publicado no Mural 
Público do Ipesi e no Diário Oficial dos Municípios do dia 12 de janeiro de 2021 
, edição nº 3378, páginas 377. Protocolaram os envelopes de Habilitação e 
Proposta a empresa  SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
LTDA-ME- ,às 8:20 horas no dia um de fevereiro de dois mil e vinte e um. As 
9:30 foi iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os envelopes de 
habilitação e de proposta que se encontravam devidamente lacrados. Em 
seguida foi aberto o envelope de habilitação e analisados todos os documentos 
e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a 
empresa estava de acordo com edital, portanto considerada HABILITADA. 
Passando à fase seguinte foi aberto o envelope de PROPOSTA da empresa 
habilitada, chegando a seguinte proposta inicial: 
 

EMPRESA VALOR TOTAL 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Locação de software 

R$ 5.600,00/por mês 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Consultoria 

R$4.267,00/por mês 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Implantação 

R$35.000,00 

 



 

Após análise da comissão, os valores aprovados ficaram conforme tabela 
abaixo: 
 
 
EMPRESA VALOR TOTAL 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Locação de software 

R$ 4.745,25/por mês 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Consultoria 

R$2.952,60/por mês 

SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE 
NEGOCIOS LTDA-ME - Implantação 

R$21.090,00 

OBS: O orçamento enviado pela empresa para levantamento da média estava 
desatualizado, portanto a licitante solicitou a atualização do cálculo pelo INPC, 
dessa forma, a comissão decidiu aceitar a proposta. 
Em função de apenas uma empresa ter apresentado proposta o valor ter ficado 
conforme, foi aceito como vencedora. 
Portanto a empresa foi vencedora do objeto com o valor total de R$113.464,20 
(cento e treze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) 
Procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. 
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Iara Cristine de Oliveira Hoepfner – Membro 
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Oswaldo Ricci Junior - Suporte Técnico 
 
 
 
Sirlei Braz Wegrzynovski Rechetelo - Representante Legal da empresa 
Sulpreve Consultoria e Gestão de Negócios LTDA-ME 
 
 
 
 


