
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 

I - OBJETO:  
Prestação de serviços de assessoria jurídica especializada junto ao Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de RIO DO CAMPO/SC, presencialmente no mínimo dois (2) dias por 
mês, sendo um a cada quinze (15) dias, na sede do Instituto relacionado a concessão de aposentadorias 
e pensões, processos administrativos e judiciais. 
II – APRESENTAÇAO/JUSTIFICATIVA: 
Para atender a demanda existente o Instituto de Previdência necessita de serviços de assessoria jurídica 
especializada com atendimento presencial a cada 15 dias, no horário comercial da Prefeitura/Instituto e 
atendimento online, ficando a disposição do Instituto com uma carga horária de 10 horas semanais. Os 
serviços incluem o seguinte: Emissão de análise e parecer jurídico de requerimentos de processos de 
aposentadorias pendentes de concessão e novos requerimentos; Simulação de aposentadoria com 
Atendimento presencial ou online ao servidor Público; Análise dos processos de aposentadoria já 
concluídos pelo Instituto de Previdência que possuem alguma irregularidade, com ou sem envio ao 
Tribunal de Contas; Respostas/Justificativas aos processos administrativos enviados ao Tribunal de 
Contas; abertura e finalização de processos administrativos de revisão de aposentadorias; 
Acompanhamento e defesas de processos judiciais iniciais e/ou em andamento; análise e emissão de 
parecer jurídico de requerimentos administrativos; Análise e Parecer Jurídico de assuntos ligados ao 
Instituto de Previdência; Auxílio quando necessário na legislação do Instituto; Auxílio nas reuniões do 
Conselho Administrativo e Fiscal, presencial ou online, a combinar;  orientar juridicamente o Presidente 
do Instituto quanto ao envio de processos de aposentadoria ao Tribunal de Contas, para homologação. 
Emissão de ofícios e análise de contratos; Orientar o Presidente e futuro servidor do Instituto (se tiver) 
na parte legal do RPPS; Atualização jurídica ligada ao RPPS. 
IV – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 
O preço total ajustado é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), esse valor é equivalente a 3 (três) meses de 
assessoria. 
V -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Os recursos financeiros utilizados serão provenientes de recursos ordinários, utilizando a seguinte 
dotação: 
Órgão –  12 -  Regime Próprio de Previdência  
Projeto /Atividade – 2096 – Administração do RIOPREV, Despesa : 10.  
Recursos: 02750604 - Recursos ordinários, Saldo Orçamentário R$ 57.397,60. 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Dispensa de Licitação Para Contratação de Serviços: 1/2022 
Processo Administrativo: 2/2022 
A Sra. JANETE REZENDE, tendo em vista o resultado obtido no presente processo de Dispensa de 
Licitação nº 01/2022, Processo Administrativo nº 02/2022. 
Homologo: 
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da 
Dispensa de Licitação nº. 1/2022, o participante: 

177300 - LUDMILA PRISCILA DOS SANTOS PIROLA 
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇO DE ASSESSORIA MES  3 R$4.600,00 R$13.800,00
    Total do Fornecedor: R$13.800,00

Rio do Campo (SC), 10 de maio de 2022. 
Janete Rezende - Presidente 


