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Às 09h30 do dia 12 de setembro de 2019, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, DAYANE 
SERAFINI SANTANA e Equipe de Apoio, GIULIANA ARPINI BENEDITO e LAIS DE ALMEIDA 
RODRIGUES VERBENO, designados pela Portaria nº 001/2019, para, em atendimento às 
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, com as alterações 
da Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº 090/2019,
Processo nº 032349/2018, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Medicina do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Engenharia de Segurança do Trabalho, para elaboração, implementação e 
acompanhamento de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico 
das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e execução dos Exames 
Médicos Ocupacionais contidos no PCMSO, através da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.

No horário designado para a abertura da sessão, se fizeram presentes as empresas AMELIA MARIA 
MACHADO SANTOS, ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME, CLIMPET CLINICA INTEG. 
MEDICINA PREV. TERAP. LTDA. e DINAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, com a 
entrega dos documentos de credenciamento, que foram rubricados por todos os presentes.

As empresas IMEST - INSTITUTO MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA e MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI, enviaram seus envelopes 
"Declaração", "Proposta de Preços" e "Habilitação", via correio, não estando nenhum representante 
legal presente a esta sessão.

Após o Credenciamento regular das interessadas e a conferência das declarações, foram recebidos 
os envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" das empresas credenciadas. Seguidamente, foram 
abertos os envelopes "Proposta de Preços" e as propostas conferidas de acordo com as exigências 
do edital e rubricadas pela Pregoeira e pelas interessadas.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: AMELIA MARIA MACHADO SANTOS lance R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

A empresa vencedora da fase de Lances foi AMELIA MARIA MACHADO SANTOS no lote 1 no valor 
total de R$ 400.000,00. 

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pela licitante são aceitáveis por 
estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de preços constante 
no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura do envelope "Habilitação" da empresa vencedora da Fase de 
Lances, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presentes. Estando a 
documentação de acordo com o exigido no edital, a Pregoeira julgou habilitada a empresa AMELIA 
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MARIA MACHADO SANTOS.

O representante da empresa ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME, manifestou a seguinte 
intenção de recurso: "haja vista a impossibilidade de ofertar lances por esta licitante, não obstante a 
ausência na sessão dos representantes das empresas Imest e MC. Quanto a habilitação, venho por 
meio desta motivar pelo claro descumprimento dos itens 8.1.3, letra 'a' e 8.1.3 letra 'h', pela empresa 
vencedora, onde em nossas razões recursais manifestaremos na íntegra nossos motivos, fatos e 
direitos".

Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, a Pregoeira declarou vencedora do certame, 
a empresa AMELIA MARIA MACHADO SANTOS.

A empresa vencedora deverá enviar proposta de preço atualizada no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

________________________________________
DAYANE SERAFINI SANTANA
Pregoeira Municipal

________________________________________
GIULIANA ARPINI BENEDITO
Equipe de Apoio

________________________________________
LAIS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO
Equipe de Apoio

Licitantes:

________________________________________
AMELIA MARIA MACHADO SANTOS

________________________________________
ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME

________________________________________
DINAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
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