
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS DE LICITAÇÃO 

EXERCÍCIO DE 2019 
NÚM. 

PROCESSO 
EXERCÍCIO MODALIDADE DATA 

ABERTURA 
OBJETO DATA 

HOMOLOGAÇÃO 

01/2015 2019 Pregão 
Presencial 

14/10/2015 e 
03/12/2018 

(Adit.) 

Contratação de empresa especializada para a locação mensal de Sistema de Contabilidade, 
Portal de Acesso a Informação, Transferência, Compras e Licitações, Frota e Folha de 
pagamento e o módulo de Concessão e Simulação de Benefícios para atender as necessidades 
do IMP. 

12/12/2018 

02/2016 2019 Convite 
15/02/2016 e 
03/12/2018 

(Adit.) 

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de acompanhamento de 
demonstrativos previdenciários, demonstrativos dos investimentos e disponibilidades 
financeiras e comprovantes de repasse, consultoria na concessão de benefícios e projeção de 
futuras aposentadorias e elaboração da Política de Investimentos, bem como o envio 
eletrônico ao MPAS do Demonstrativo da Política de Investimentos, para o exercício de 2019. 

26/12/2018 

01 2019 Dispensa 03/01/2019 Locação de um imóvel para funcionamento da sede do IMP - Instituto de Previdência da cidade 
de Mantena - MG. 09/01/2019 

01 2019 Convite 04/01/2019  
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria em 
Contabilidade Aplicada ao Setor Públicos, para atendimento as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. 

29/01/2019 

02 2019 Dispensa 11/02/2019 
Contratação dos serviços de elaboração de Cálculo Atuarial, relatórios e pareceres e 
elaboração do demonstrativo de resultados da Avaliação Atuarial de 2019, para atender as 
necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

22/02/2019 

03 2019 Dispensa 21/02/2019 Contratação de empresa para prestação dos serviços referente ao COMPREV, para atender as 
necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 28/02/2019 

04 2019 Dispensa 22/03/2019 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente, para 
atender as necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Mantena – IMP. 

03/04/2019 

05 2019 Dispensa 27/03/2019  
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de consumo (gêneros 
alimentícios e produtos de higiene e limpeza), para atender as necessidades do Instituto 
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

09/04/2019 

06 2019 Dispensa 17/05/2019 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, 
para atender as necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Mantena – IMP. 

31/05/2019 

07 2019 Dispensa 20/05/2019 
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e 
fornecimento de banda larga, via rádio para atender as necessidades do Instituto Municipal de 
Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

30/05/2019 
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08 2019 Dispensa 22/05/2019 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cartuchos e toners, para 

atender as necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Mantena – IMP. 

30/05/2019 

09 2019 Dispensa 11/06/2019 Contratação dos serviços de consultoria sobre investimentos para o Instituto de Previdência 
compreendendo a gestão dos recursos e acompanhamento das rentabilidades e performance 
de fundos de investimentos do mercado financeiro, para atender as necessidades do Instituto 
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

18/06/2019 

10 2019 Dispensa 14/06/2019 Contratação de empresa especializada para a remanufatura de cartuchos e toners, para 
atender as necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de 
Mantena – IMP. 

27/06/2019 

11 2019 Dispensa 10/07/2019 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de encadernação e cópias 
reprográficas dos movimentos contábeis, para atender as necessidades do Instituto Municipal 
de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

18/07/2019 

12 2019 Dispensa 18/07/2019 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização geral de 
concurso público para provimento dos cargos e vagas existentes no quadro, compreendendo 
todas as etapas exigidas pelo TCE/MG, desde a elaboração de edital; recebimento de inscrições 
em site próprio; elaboração, aplicação e correção de provas; julgamento de recursos; 
divulgação de resultado classificatório e assistência para homologação final, para atender as 
necessidades do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena – IMP. 

29/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 


