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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
CAMPO ALEGRE - SC – IPRECAL 

 
1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software para 
Gestão de RPPS ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Campo Alegre/SC. 
 

Considerando o pedido de impugnação apresentado pela empresa SULPREV 
CONSULTORIA E GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA – CNPJ: 11.370.403/0001-49, que requer a inclusão 
de item relacionado ao valor para implantação do sistema, importação dos dados, integrações 
e treinamento aos usuários do sistema; 

 
Considerando a análise e verificação da pertinência do que foi exposto no pedido de 

impugnação; 
 
DECIDE: 
 
ALTERAR e incluir o item 02 na tabela constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

do Edital: 
 

IT UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL ESTIMADO 

(R$) 

01 MÊS 

Concessão de licença de uso de 
software de informática para 
Gestão de RPPS, contemplando as 
funcionalidades descritas no 
Anexo I - Termo de Referência do 
Edital.  

12 3.500,00 42.000,00 

02 SERVIÇO 

Serviço de implantação do 
sistema, importação dos dados, 
integrações e treinamento aos 
usuários do sistema. 

1 15.000,00 15.000,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 57.000,00 

 
 
ALTERAR a forma de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM para MENOR PREÇO 

GLOBAL, conforme consta no item 3.5 do Edital: 
 

3.5. O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO GLOBAL de 
acordo com o especificado no ANEXO I. 
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ALTERAR todas as datas de abertura, e consequentemente do recebimento da 
proposta, e data de início de disputa de preços, conforme se transcreve abaixo e que passa a 
vigorar: 

 
Recebimento das Propostas: das 0h do dia 24/11/2022 até às 13h45min do dia 

08/12/2022;  
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h do dia 08/12/2022 no endereço 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br , horário de Brasília - DF. 
 

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe 
permanecem inalteradas e em vigor.  

 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site 

www.campoalegre.sc.gov.br  e no site www.portaldecompraspublicas.com.br . 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br 
 
 
 

Campo Alegre, 23 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
 

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA 
Diretora Executiva 
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