
 

 
 
 

 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE CAETÉ 

CNPJ nº 19.893.791/0001-54 

www.saaecaete.mg.gov.br 

Ata do Pregão Presencial nº013/2022  

Processo Licitatório nº021/2022 

Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação. 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, a partir das 09:09 (nove horas e nove minutos) , na sala da Comissão Permanente de 

Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Cidade de Caeté/MG, situado, à Rua Monsenhor Domingos, nº242, Centro, Caeté/MG, fizeram-se 

presentes a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeadas através da Portaria nº 002/2022, para conduzirem a SESSÃO 
PÚBLICA referente ao Pregão Presencial nº 013/2022 de 03/08/2022, tipo Menor Preço Global - cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA, como a realização de 

exames clínicos (admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função, de retorno ao trabalho, complementares); a elaboração, implementação e 
coordenação do PCMSO, PGR, PLANO DE EMERGÊNCIA, PPP e LTCAT, incluindo, a contratação de profissionais, a manutenção dos prontuários 

individuais dos trabalhadores, a análise de exames clínicos, de exames complementares e a emissão de laudos, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, que será processada e julgada de acordo com as disposições deste Edital e de seus anexos, 
regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal nº 229 de 30/12/2010 que institui a modalidade de PREGÃO no Município 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº8666/93 e LC-123 de 14/12/2006 e LC-147 de 07/08/2014, observando-se supletivamente outras legislações 

aplicáveis e não colidentes. O extrato do edital foi publicado conforme estipula a Lei, no Jornal Oficial do Município, no Jornal de circulação local, no 
Jornal Oficial do Estado de Minas Gerais e no Site do SAAE Caeté. No horário definido no Edital, a Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de 

realização do Pregão Presencial 013/2022 procedendo-se inicialmente o período de identificação/credenciamento das empresas licitantes participantes 

do certame e seu respectivo representantes legais: 
 

Fornecedor CNPJ/MF nº Representante Legal 

Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA - ME 14.388.363/0001-50 Willian Lima Araujo 

Clinica Medica do Povo LTDA - ME 31.144.275/0001-22 Marcia Aparecida Nunes  

 

As empresas Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA CNPJ n° 14.388.363/0001-50 e Clinica Medica do Povo LTDA CNPJ n° 31.144.275/0001-22 

apresentaram a documentação para o credenciamento e após análise da documentação a cessão foi paralisada as 09:37 (nove horas e trinta e sete 

minutos)  para consultoria ao setor jurídico, pois o representante da empresa Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA – ME o Sr. Willian Lima 

Araujo, manifestou - se seu questionamento a respeito da empresa Clinica Medica do Povo LTDA – ME, estar em desacordo com o item 3.1 do edital, 

onde o objeto da empresa não condiz com o objeto do edital, não contendo a especialização em Engenharia do Trabalho nem no CNAE e nem no objeto 

do contrato social, a cessão foi retomada as 09:59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) onde após a consultoria jurídica e apresentação dos fatos a 

Pregoeira e Equipe de Apoio constatou que a empresa estava em desacordo com as disposições do edital, sendo assim a Pregoeira pronunciou 

informando aos licitantes presentes a desclassificação da empresa Clinica Medica do Povo LTDA – ME CNPJ: 31.144.275/0001-22 devido a não 

atender o objeto licitado conforme o item 3.1 . Sendo assim inviabilizando sua participação ao certame. 

A empresa Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA – ME, foi credenciada para prosseguir no certame, atendendo todas as exigências do Edital. Em 

seguida foi recolhido o envelope contendo a Proposta Comercial e a Documentação, o mesmo foi passado ao licitante para assinatura rubrica e 

apreciação. A Pregoeira deu-se inicio a fase da abertura da proposta comercial, que após a devida apreciação da proposta, o preço unitário e total 

apresentados foi lido em voz alta para todos os presentes, conforme o que segue: 

 

MENOR PREÇO GLOBAL: 

 

Empresa: Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA - ME CNPJ nº 14.388.363/0001-50. 

Proposta: ofertou o preço unitário de R$2.937,75 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 35.253,00 (trinta 

e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais). 

Realizada as tentativas de negociação ao final do lance, foi apurado o menor valor, na forma abaixo descrita: 

 Empresa: Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA - ME CNPJ nº 14.388.363/0001-50. 

Proposta: ofertou o preço unitário de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), totalizando R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

 

Encerrada a fase do julgamento da proposta, lances e negociações, onde foi obtida a melhor proposta da empresa Franca Gerenciamento Ocupacional 

LTDA - ME CNPJ nº 28.470.827/0001-88, deu-se início a fase de habilitação, após a conferência e análise da documentação a Pregoeira observou se 

que a empresa não apresentou a Certidão Municipal, apresentando a certidão auxiliar, sendo assim paralisou a sessão para consultoria jurídica onde foi 

orientada a consulta do mesmo, conforme disposto no item 7.2..2. A Pregoeira e equipe de Apoio então optaram pela verificação da autenticidade do 

documento de forma virtual e foi emitida a confirmação de autenticidade do documento, foi observado também que a empresa não havia apresentado  o 

contrato social e cartão CNPJ, mas a mesma apresentou o CRC, conforme consta no item 7.2 letra “n‘’ informando que  “caso o licitante apresente o 

CRC indicado na “línea” I deste item, ficará dispensada da apresentação dos documento que são exigidos para sua confecção contidos no item 3.7.1 do 
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edital”. A Pregoeira então declara habilitada a empresa Franca Gerenciamento Ocupacional LTDA - ME por atender todas as exigências do Edital, 

razão pela qual a referida documentação foi assinada pela Pregoeira, equipe de Apoio e apresentada ao licitante presente para análise e rubrica. 

Ressalta-se que os envelopes de Propostas e Documentação, bem como o credenciamento, permaneceram durante a sessão pública a disposição dos 

interessados para vista e questionamentos, tendo sido vistado pelo licitante presente. Em seguida a Pregoeira declara vencedora a empresa Franca 

Gerenciamento Ocupacional LTDA - ME CNPJ nº 28.470.827/0001-88 e Adjudica o objeto conforme descrição do item acima. Foi aberta a palavra 

ao licitante para que qualquer observação ou indagação fosse feita, inclusive questionando o interesse na interposição de recurso. Não houve 

manifestação, do que se concluiu a inexistência de interesse. 

Ato contínuo a Pregoeira informa ao licitante que conforme disposto no Edital no item 8 subitem 8.4.15 que o mesmo terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para reapresentação da planilha de preços com o valor readequado, a mesma manifestou o interesse em encaminhar durante a sessão. A sessão foi 

paralisada as 11:48 (onze horas e quarenta e oito minutos) para horário de almoço e foi acordado com os licitante a retomada da sessão as 13:00 ( treze 

horas ) .As 13:20 ( treze horas e vinte minutos) deu-se continuidade ao certame. Ato continuo a pregoeira confirmou o recebimento da proposta 

readequada encaminhada por e-mail às 11:57 (onze horas e cinquenta e sete minutos) do dia 03/08/2022. 

Anexos nesta Ata: Histórico do Pregão 013-2022. A sessão foi dada como encerrada às 14:02 (quatorze horas e dois minutos), com a lavratura da 

presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.  

 

                                                                                                                               Caeté-MG, 03/08/2022 

 

Cíntia Soares Félix 

Pregoeira 

 
 

Equipe de Apoio:  

 

 

 

Mônica Eva Almeida Santos                                     Ingrid Loredaine Calado Carlos 

                               

 

 
 

 

Licitante: 

 

 

 

Willian Lima Araújo 

CPF: 11.628.738-17 
 

 

 
Marcia Aparecida Nunes 

CPF: 059.955.306.58 
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HISTÓRICO DO PREGÃO

Processo: 21/2022 -  Pregão - Normal Modalidade: 13/2022 -  PREGAO - Presencial

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ÁREA.

Expedição: Homologação:20/07/2022 AbertaSituação:

GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissão: 03/08/2022 às 13:25 - Usuário: 16 - cintia

CREDENCIAMENTO

Fornecedor Representante Legal Porte CredenciadoPrioridade

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA WILLIAN LIMA ARAUO ME SimNão se enquadra

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Lote Descrição Valor de Referência %

1 35.253,0000 -

Classificação Fornecedor Valor Unitário %

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 35.253,0000 -1

HISTÓRICO DOS LANCES

Lote Descrição Valor de Referência %

1 35.253,0000 -

Lance Fornecedor Valor Unitário %

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 35.000,0000 -0,721

CLASSIFICAÇÃO APÓS OS LANCES

Lote Descrição Valor de Referência %

1 35.253,0000 -

Classificação Fornecedor Valor Unitário %

1 FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 35.000,0000 -

BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - EMPATE FICTO

Lote Descrição Valor de Referência %

1 35.253,0000 -

Sem lançamentos.

NEGOCIAÇÃO

1 35.253,0000 -

Lote Descrição Valor de Referência %

Ordem Fornecedor Valor Unitário %

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 33.000,0000 -6,391

HABILITAÇÃO

Fornecedor Situação

FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA Habilitado

RATEIO DOS ITENS POR LOTE

1 35.253,0000 -

Lote Descrição Valor de Referência %

Sem rateio.

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR LOTE



SAAE  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Página 2 de 2

HISTÓRICO DO PREGÃO

Processo: 21/2022 -  Pregão - Normal Modalidade: 13/2022 -  PREGAO - Presencial

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ÁREA.

Expedição: Homologação:20/07/2022 AbertaSituação:

GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissão: 03/08/2022 às 13:25 - Usuário: 16 - cintia

%

1 35.253,0000 -

Lote Descrição Valor de Referência

Classificação Fornecedor Valor do Lote %

1 FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA 33.000,0000 -

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor: FRANCA GERENCIAMENTO OCUPACIONAL LTDA

Lote Descrição Valor do Lote

1 33.000,00

33.000,00Total do Fornecedor

33.000,00Total Geral


