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ERRATA 
 

Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - Iprem, expediu edital de Processo Licitatório nº. 
31/2019 – Pregão Presencial nº. 01/2019, que objetiva a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos de gestão pública e previdenciária compreendendo implantação, 
manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), suporte técnico e treinamento de usuários, a ser 
executada de forma continuada, necessária à gestão previdenciária, sendo este adequado para rotinas 
específicas de Regime Próprio de previdência Social - RPPS.  
 
Alteração do item 8.6, letra d, IV. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

IV. A licitante deverá apresentar documento comprobatório do Registro do Software ofertado junto ao 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Os representantes técnicos e/ou representante legal 
da empresa interessada, com a devida identificação pessoal, deverão realizar uma visita técnica ao 
local de execução dos serviços, a fim de inspecionar os equipamentos, coletar informações de todos os 
dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada para a 
execução do objeto desta licitação 

 
LÊ-SE: 

 

IV. A licitante deverá apresentar documento comprobatório do Registro do Software ofertado junto ao 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 
 
 
 
O Edital completo e a Errata encontram se à disposição dos interessados no site: 
www.iprem.mg.gov.br . 22 de agosto de 2019 - Anderson Mauro da Silva - Pregoeiro 
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