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EDITAL 02/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

AVISO 
 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO, em conformidade com o 
disposto no Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93, no uso de suas atribuições, torna 
público, que RETIFICA O EDITAL 01/2018, COM REABERTURA DE PRAZO, no 
que se refere aos incisos II e III do item 6.2 e que, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações, receberá os documentos relativos à habilitação, à 
proposta técnica e à proposta de preços de empresas interessadas em participar 
do seguinte processo licitatório: 
Modalidade / número: Tomada de Preços nº 01/2018 – EDITAL 01/2018 RETIFICADO 

Objeto: Contratação de Empresa prestadora de serviços de Advocacia, para 
a prestação de serviços ao Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Passo Fundo, sem exclusividade e sem 
vínculo empregatício. 

Interessado: IPPASSO 

Regime de execução: Empreitada Global 

Tipo de licitação: Menor preço 

Data/hora de abertura: 22 (vinte e dois) de maio de 2018, às 14 (quatorze) horas 

Preço orçado: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, perfazendo um 
preço global estimado para os 12 (doze) meses de R$ 26.400,00 
(vinte e seis mil e quatrocentos reais). 

 
O presente processo é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, alterações 
subsequentes, e pelas demais condições fixadas neste Edital e seus anexos, às 
quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições. 
 
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao 
objeto licitado, devidamente cadastradas, detentoras de Certificado de Registro 
Cadastral do Município de Passo Fundo (CRC), no prazo de validade, ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessidade de 
qualificação, na forma do disposto no § 2° do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
O Edital completo retificado pode ser obtido pelos interessados no endereço 
eletrônico www.ippasso.com.br ou no IPPASSO, na Rua Paissandu, 141 – Centro 
- Passo Fundo/RS, mediante entrega de um cd vazio, de segunda a sexta-feira, 
nos horários das 09h às 12h e das 13h às 17h. Maiores informações pelo telefone 
(54) 3315-1400 ou e-mail ippasso@ippasso.com.br . 
 

Passo Fundo, 19 de abril de 2018. 
 

Marina Zancanaro Borowski 
Presidente 
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EDITAL 02/2018 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
PASSO FUNDO (IPPASSO), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 04.903.989/0001-02, com sede na Rua Paissandu, 141, 
Centro, Passo Fundo – RS, CEP 99010-100, neste ato representado por sua 
Presidente, Sra. Marina Zancanaro Borowski, no uso de suas atribuições, torna 
público que RETIFICA, COM REABERTURA DE PRAZO, o Edital 01/2018, de 
contratação de Empresa prestadora de serviços de Advocacia, para a prestação 
de serviços ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo 
Fundo, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, com fulcro no Art. 21, § 4º 
Lei 8666/93, conforme segue: 
 

RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.2, INCISO II: 

ONDE CONSTA: 

“6.2, II. No mínimo, 01 (um) Atestado de Qualificação Técnica, pela execução de 

serviços de Advocacia já concluída, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com objeto da licitação;” 

LEIA-SE:  

“6.2, II. No mínimo, 01 (um) Atestado de Qualificação Técnica, pela execução de 

serviços de Advocacia já concluída, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com objeto da licitação;” 

 

RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.2, INCISO III: 

ONDE CONSTA: 

6.2, III. Declaração de Disponibilidade de Responsável Técnico, para atender o 

objeto do presente Edital, sendo que o profissional indicado deverá comprovar o 

registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A licitante vencedora 

não poderá substituir o mesmo, salvo casos de força maior e mediante prévia 

concordância do IPPASSO, apresentando para tal fim, a indicação do novo 
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profissional a ser incluído na equipe, que deverá possuir igual qualificação com 

relação ao anterior. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da 

empresa e, ainda, pelos profissionais indicados. As assinaturas deverão estar 

devidamente identificadas. 

LEIA-SE:  

6.2, III. Declaração de Disponibilidade de Responsável Técnico, para atender o 

objeto do presente Edital, sendo que profissional indicado deverá comprovar, 

além do registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), certificado de 

conclusão de 01 (um) curso de pós-graduação (nível mínimo de especialização), 

reconhecido pelo MEC, em uma das seguintes áreas: Seguridade Social, Direito 

Previdenciário, Direito Constitucional, Direito Administrativo. A licitante vencedora 

não poderá substituir o mesmo, salvo casos de força maior e mediante prévia 

concordância do IPPASSO, apresentando para tal fim, a indicação do novo 

profissional a ser incluído na equipe, que deverá possuir igual qualificação com 

relação ao anterior. A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da 

empresa e, ainda, pelos profissionais indicados. As assinaturas deverão estar 

devidamente identificadas. 

INFORMA, ainda, que o Edital 01/2018 completo retificado pode ser obtido pelos 
interessados no endereço eletrônico www.ippasso.com.br ou no IPPASSO, na 
Rua Paissandu, 141 – Centro - Passo Fundo/RS, mediante entrega de um cd 
vazio, de segunda a sexta-feira, nos horários das 09h às 12h e das 13h às 17h. 
Maiores informações pelo telefone (54) 3315-1400 ou e-mail 
ippasso@ippasso.com.br e que a data de abertura foi prorrogada para às 14 
horas do dia 22 (vinte e dois) de maio de 2018, na sala de reuniões do IPPASSO, 
localizado na Rua Paissandu, 141, centro, CEP: 99.010-100, Passo Fundo / RS 
 
 

Passo Fundo, 19 de abril de 2018. 
 
 
 
 

Marina Zancanaro Borowski 
Presidente 
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