
 
 

 
Página 1 de 2 

_______________________________________________________ 
Travessa dos Leões140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531 

CEP – 39740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO  
 

PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 

PROCESSO DE COMPRA Nº 125/2021 

 

Às oito horas do dia 28 de setembro de 2021, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados 

pela Portaria nº SAAE/GAN - 051 de 03 de maio de 2021, na sala de reuniões, situada na Travessa 

dos Leões, nº 140, Centro, Guanhães/MG, para recebimento e julgamento de documentos e 

propostas do Pregão Presencial nº 024/2021, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação 

de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina ocupacional, com atualização, 

elaboração, implementação e acompanhamentos dos programas obrigatórios instituídos pelas 

normas do antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme especificações constantes no 

ANEXO I - Termo de Referência do Edital, cujo extrato de aviso foi publicado na Imprensa Oficial do 

Estado de Minas Gerais no dia 11 de setembro de 2021. O extrato do aviso também foi publicado no 

Quadro de Aviso da Autarquia e o Edital na íntegra no Site Institucional.  

 

Registramos a presença na sessão do Controlador Interno Sr. Geraldo Wagner de Oliveira e do 

colaborador da empresa Clínica Médica Equilíbrio Mente e Corpo LTDA o Sr. Leandro Oliveira 

Campos de Jesus. 

 

Declarada aberta a sessão do pregão pela pregoeira é dado início às apresentações e ao 

recebimento dos envelopes.  

 

Credenciamento: A empresa abaixo manifestou interesse em participar da presente licitação, 

conforme credenciamento apresentado: 

 

24.052.315/0001-40 - CLINICA MEDICA EQUILIBRIO MENTE E CORPO LTDA 

Sem representante credenciado  

Comprovou ser ME/EPP 

 

Orientações: O Pregão reger-se-á em conformidade com as exigências legais, principalmente no que 

se refere ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

obedecendo aos preceitos da Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e a Lei de Licitações nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

A pregoeira fará a classificação e julgamento da proposta, deixando para realizar a conferência da 

documentação exigida para habilitação (Envelope Nº 02), no final, ocasião em que poderá ser 

realizada a adjudicação do objeto já classificado à licitante devidamente habilitada.  

 

Abertura da proposta: Depois de rubricado, o envelope contendo a proposta foi aberto. A proposta 

foi avaliada, analisada e classificadas conforme os critérios de julgamento estabelecidos pelo Edital.  

 

A empresa CLINICA MEDICA EQUILIBRIO MENTE E CORPO LTDA, CNPJ 24.052.315/0001-40 

apresentou proposta no valor de R$ 5.500,00 mensal, sendo essa superior ao preço de referência 

(R$ 3.500,00), desta forma a proposta foi desclassificada de acordo com o item 7.1 do Edital. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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7.1. Para formalização de sua proposta, o licitante deverá obrigatoriamente 

observar os preços constantes no ANEXO I - Termo de Referência que é 

parte integrante deste Edital. Serão desclassificados os lotes das 

propostas que, após fase de lances e negociação, apresentarem 

preços superiores àqueles constantes no Termo de Referência. 

(Edital Pregão Presencial 024/2021). 

 

Sendo o certame declarado frustrado. 

 

Registramos que não houve manifestação contrária ao julgamento do presente Pregão, conforme 

previsto no Art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/02. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, a sessão foi encerrada às 09:00 horas e eu Graziele Chaves 

Pereira lavrei a presente ata, que após ser lida, vai assinada por todos os presentes.  

 

 

 

  

Thatiana Soares da Silva 

Pregoeira 

Robson Barbosa  

Equipe de Apoio 

 

André Leal Rodrigues 

Equipe de Apoio 

 

Graziele Chaves Pereira 

Membro CPL 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Leandro Oliveira Campos de Jesus  

Colaborador da empresa  

Clinica Medica Equilíbrio Mente E Corpo LTDA 

_______________________________________ 

Geraldo Wagner de Oliveira  

Controle Interno 

 

 


