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"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

EDITAL N° 16/19 - BERTPREV

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

No dia 05 de Julho de 2019, às 10 horas, reuniram-se. ;nàsédè:d6: ; :. j

BERTPREV, situada na Rua Rafael Costábile, 596, Centro, Bertiogà/SP!/ o :C':'T'\

Pregoeiro, Senhor ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES, e a Equipe de Apoio, ;

Senhores JOSÉ FERREIRA MELO FILHO, e MARISTELA REGINA TEODORO : . - J

COSTA, designados à fl. 147 dos autos do Processo n° 095/19 para a Sessão . - - .:

Pública do Pregão em epígrafe, tendo como objeto: Contratação de Serviço de • - :Í

Perícia Médica para Aposentadoria Especial de Servidor Público que Exerça ■■'

Atividade Sob Condições Prejudiciais à Saúde ou

Servidor com Deficiência, bem como para Assistência

Judiciais. : ;;ga/£Pi; ;v

, Após realização da reunião para abertura dos envelopes e apreciação

dos documentos apresentados, conforme da ata lavrada, registrou-se o

comparecimento de uma única empresa participante, a empresa ÉTICA

CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL - LTDA, representada pelo Sn

MARCELO LEVKOVICZ. : " MW.%

Após o encerramento da análise da proposta comercial.^:d£^ase~£l§

lances, não havendo outros licitantes para consulta de interposição:de:;rec^rsoi

ato:contínuo, o Pregoeiro adjudicou o objeto deste Pregão à empresa ÉJÍÇA

CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL - LTDA, sendo o valor globafàe

R$ 4.231,20 composto da seguinte maneira: Por serviço de perícia médica para

aposentadoria especial por agente nocivo: R$500,00; Por serviço de perícia

médica para aposentadoria especial de servidor portador de deficiência^cpm

parecer pericial: R$ 450,00; Por visita técnica ao local: R$::

quilômetro (Km) rodado - para perícia de deficiente: R$ 1;::

manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em:

quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de
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suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário:..R$

290,00; R$ 1.600,00; R$ 290,00; R$ 500,00, respectivamente, considerado

ACEITÁVEL, por ser compatível com os preços praticados pelo mercado."

Por conta disso, homologa-se o procedimento licitatório/d^s^g^j^íçJ^ .

pelo Pregão Presencial tipo menor preço global, ao vencedor, do^çqiíarpéj

empresa ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL -ITq^feNPJ;

34.075.999/0001-50, em razão da estrita observância à legalidade e.qò^éto

julgamento, por parte do Pregoeiro e sua equipe de apoio.

Bertioga, 05 d de 2019.

WALDEMAR CÉSAR RODRIGUES DE ANDRADE^

PRESIDENTE
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