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AVISO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

Processo Licitatório nº 001/2019 
O Instituto Municipal de Previdência de Araporã/MG, através da Pregoeira e respectiva Equipe 
de Apoio designados pelo Decreto n.º 3.456 de 06 de setembro de 2018, torna público aos 
interessados que, as 13:00 HORAS DO DIA 29 DE JULHO DE 2019, na Diretoria de  
Compras e Licitações, situada na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em 
sessão pública, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2019, tipo 
“Menor Preço”, sob o julgamento de menor preço por Item, objetivando a Contratação de 
prestação de serviços técnicos especializados em consultoria de valores mobiliários, 
acompanhamento e assessoramento em investimentos e sua carteira para este regime próprio de 
previdência social (RPPS), contendo acompanhamento dos relatórios de investimentos 
disponível eletronicamente em web privativa on-line e/ou software para acompanhamento de 
carteira, em atendimento do regulatório, perante a Secretaria da Previdência do Ministério da 
Economia, para efeitos de emissão do CRP no que tange os investimentos do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores do Município de Araporã/MG, em atendimento às necessidades do 
Instituto Municipal de Previdência de Araporã (IMPA), como também nas especificações 
contidas no Anexo III – Termo de Referência do Edital de Licitação, esclarecendo que a presente 
licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal n.º10.520 de 17 de julho de 
2002, Lei Municipal nº 590 de 16 de novembro de 2005, pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993, Lei Federal n. 12.846/2013, e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 
Edital: Todas as informações e edital gratuito encontra-se a disposição dos interessados junto a 
Diretoria de Compras e Licitações, situada na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, Centro, nesta 
cidade, em horário de atendimento, das 8h as 11h e das 12h30 as 17h30, pelo site oficial do 
município (www.arapora.mg.gov.br), pelo e-mail: licitacao@arapora.mg.gov.br ou pelo telefone 
34-3284-9516.Araporã/MG, 16 de julho de 2019.  VANDEIR BATISTA DE OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial 


