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Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

 
Av. Tancredo Neves, 2055 – Setor 02 
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO 
Fone: 69 3239-2240/2291/2357 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 

através do Pregoeiro do município de Campo Novo de Rondônia, nomeado por força das 

disposições contidas na Portaria n° 177, de 29 de Abril de 2020, torna público aos 

interessados que será realizada Licitação na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA sob o nº 001/2021/CPL/PMCNR, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a seleção de propostas de empresas 

especializadas, realizada por meio da internet no site: www.licitanet.com.br com abertura das 

propostas preços no dia: 15 de Junho de 2021 às 09h00min. (horário de Brasília-DF). O 

Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, 

sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2250 Centro Campo Novo de Rondônia, Fone (69) 3239-

2240, em horário de expediente das 07h30min. às 12h00min. e das 13h30min. às , de 

segunda-feira a quinta-feira e das 7h30min. às 13h30min. às sextas-feiras. 

 

OBJETO: Contratação de empresa qualificada para prestar serviços técnicos especifica para 

RPPS no âmbito da administração pública municipal de: Assessoria Previdenciária; 

Assessoria na Concessão de Benefícios e Compensação Previdenciária; Estudos, 

Planejamento e Realizações de Eventos Relacionados à RPPS (palestra); em conjunto 

com cessão de direitos de uso de Software de Sistema de Gerenciamento para Regime 

Próprio de Previdência com emissão de guia com código de barras, incluindo a sua 

instalação, importação/migração de todos os dados existentes, bem como serviços de 

manutenção, suporte, atualização e capacitação da equipe do IPECAN, com suporte 

técnico presencial contínuo, conforme descrito no anexo 1 do edital. 

  

Processo Administrativo nº 36/2021. 

Órgão Interessado: IPECAN. 

Campo Novo de Rondônia, 31 de Maio de 2021.  

 

Download do Edital. 

ATILA SANTOS SILVA 

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 177/2020. 

 

Certifico que este AVISO foi 

fixado no Quadro de Avisos da 

PMCNRO em_____/___/___, 

às ___:___horas. 

http://www.licitanet.com.br/
https://camponovo.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Edital-01-ASSINADO.pdf
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