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Homologação 

Licitação – Pregão Presencial 01/2.021. 

 

 Na qualidade de Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Varginha – INPREV, no uso de minhas atribuições legais e; 

 Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em 

obediência às disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 e, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal 

ou material; 

 Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de recurso, face a absoluta 

ausência de manifestação de representante do licitante na sessão pública do pregão; 

 Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os 

interesses da administração pública; 

 Homologo a presente licitação, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços técnicos de perícia médica em segurados do RPPS, para fins de averiguação da 

capacidade laborativa, para a instrução de processos administrativos de Aposentadoria por Invalidez, Aposenta-

doria Especial, Pensão por Morte, Isenção de Desconto de Imposto de Renda e, pareceres em processos de 

compensação previdenciária (COMPREV) entre os regimes de previdência, mediante as condições estabeleci-

das neste Edital e aquelas que compõem seus anexos, conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da lei 

licitatória, em favor da empresa São Lucas Serviços Médicos de Elói Mendes LTDA cujo valor da contratação 

é da ordem de R$ 390,24 (trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) por perícia e/ou laudo médico, 

de acordo com a quantidade das perícias realizadas no mês; 

 Proceda-se ao atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha (MG), 27 de dezembro de 2.021. 
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Diretora-Presidente  


