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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00053/2022

Às 10:00 horas do dia 31 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe  de  Apoio,  designados  pelo  instrumento  legal  Portaria  19.859/2022  de  01/02/2022,  em  atendimento  às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo Nº 1562/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00053/2022. Modo de
disputa:  Aberto.  Objeto:  Contratação  de  Serviço  de  Agente  de  Integração  de  estagiários,  incluindo  recrutamento,
seleção  e  operacionalização  de  programa  de  estágio,  intermediação  e  pagamento  dos  seguros  contra  acidentes
pessoais.,  tendo  em  vista  Correção  da  planilha  de  preços,  em  virtude  de  erro  material  no  modelo  de  proposta
divulgado..

Item: 1
Descrição: Serviços Acessórios e Complementares em Atividades de Administração, Recursos Humanos e Recursos
Financeiros.
Descrição  Complementar:  Serviços  Acessórios  e  Complementares  em  Atividades  de  Administração,  Recursos
Humanos e Recursos Financeiros.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 8.728.514,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.985.976,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviços Acessórios e Complementares em Atividades de Administração, Recursos Humanos e
Recursos Financeiros.

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de fase 27/01/2023
14:53:29 Volta de Fase para Julgamento

Abertura do prazo -
Convocação anexo

31/01/2023
10:27:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor SENSUS SERVICOS EM
RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

31/01/2023
10:29:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENSUS
SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94.

Aceite de proposta 31/01/2023
10:41:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SENSUS SERVICOS EM RECURSOS
HUMANOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94, pelo melhor lance de R$
7.985.976,0000.

Habilitação de
fornecedor

31/01/2023
10:41:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SENSUS SERVICOS EM
RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem
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Sistema 27/01/2023
14:53:29

Este pregão foi reagendado para 31/01/2023 10:00.

Sistema 27/01/2023
14:53:29

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 31/01/2023
10:19:56

Bom dia!

Pregoeiro 31/01/2023
10:20:17

Vamos dar continuidade à sessão.

Pregoeiro 31/01/2023
10:22:26

Inicialmente, gostaria de esclarecer que a volta de fases está sendo realizada,
porque, após a finalização da sessão, identificamos um erro material no modelo

de proposta anexo ao edital, referente ao valor mensal da bolsa-auxílio a ser
paga aos estagiários de nível médio.

Pregoeiro 31/01/2023
10:22:32

Na coluna (B) onde consta o valor de R$550,00 deveria ter constado o valor de
R$650,00, que é o valor correto da bolsa a ser paga aos estagiários de nível

médio.

Pregoeiro 31/01/2023
10:22:38

Em relação ao erro constatado, esclarecemos que os valores das bolsas e dos
vales-transporte constituem parcelas fixas da proposta comercial, ou seja, que

não devem ser alteradas pelas licitantes.

Pregoeiro 31/01/2023
10:22:48

A coluna (B) representa o valor das bolsas multiplicado pelo número máximo de
estagiários que a CMBH poderá demandar para cada um dos níveis de ensino

(médio e superior). Assim, o valor total dessa multiplicação é meramente
estimativo e se baseia no máximo que a CMBH poderá arcar, conforme se extrai

do subitem 6.10.2 do Termo de Referência.

Pregoeiro 31/01/2023
10:23:01

Corrigindo o valor da bolsa dos estagiários de nível médio de R$550,00 para
R$650,00, há um aumento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) no valor

global estimado para o contrato.

Pregoeiro 31/01/2023
10:23:38

Vale ressaltar que esse acréscimo de R$ 120.000,00, seria o mesmo acréscimo
que impactaria nas propostas de todas as demais empresas participantes do

certame e, portanto, não traz qualquer prejuízo ao critério do menor preço, já
que todas as empresas teriam suas propostas majoradas na mesma proporção.

Pregoeiro 31/01/2023
10:24:03

Assim, não há alteração da ordem de classificação registrada no sistema
Compras.

Pregoeiro 31/01/2023
10:24:43

A volta de fases se destina exclusivamente à correção desse erro material na
proposta da empresa vencedora.

Pregoeiro 31/01/2023
10:25:35

Esclareço, por fim, que o novo modelo de proposta comercial está disponível no
Portal Transparência da CMBH, na página referente ao PE 53/2022.

Pregoeiro 31/01/2023
10:26:50

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - Prezado licitante,
considerando todo o exposto, solicito o envio da proposta comercial, no novo

modelo divulgado pela CMBH, mantendo-se o valor da taxa de administração e
do percentual do seguro, conforme último lance da empresa.

Sistema 31/01/2023
10:27:07

Senhor fornecedor SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 31/01/2023
10:27:57

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - Prazo para envio até
as 12h26m do dia de hoje. Poderá haver prorrogação desse prazo, desde que

haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente concedido, através do e-mail
cpl@cmbh.mg.gov.br.

12.558.882/0001-94 31/01/2023
10:28:13

Bom dia. Estamos aguardando para enviar. Não abriu ainda o espaço para
colocarmos a proposta.

Sistema 31/01/2023
10:29:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.558.882/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 31/01/2023
10:29:29

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - A convocação já foi
feita. Veja se é possível anexar o arquivo, por gentileza.

Pregoeiro 31/01/2023
10:30:23

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - Vamos conferir a
proposta. Peço que aguardem.

12.558.882/0001-94 31/01/2023
10:30:43

Sim. Desculpa. Abriu e anexamos.

Pregoeiro 31/01/2023
10:37:52

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - A proposta está de
acordo com o solicitado.

Pregoeiro 31/01/2023
10:39:00

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - Esclareço que a
adjudicação no sistema Compras será com base no valor do último lance dado,

porque o sistema não permite lançar valor superior ao do último lance ou
proposta.

Pregoeiro 31/01/2023
10:39:31

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - A adjudicação que
será publicada no DOM-BH será com base no valor da última proposta comercial

enviada.
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Pregoeiro 31/01/2023
10:40:45

Para SENSUS SERVICOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA - Ressalto, mais uma
vez, que os valores modificados são referente às bolsas pagas aos estagiários e
não repercutem no valor ofertado pela empresa para a taxa de administração.

Sistema 31/01/2023
10:41:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.

Pregoeiro 31/01/2023
10:41:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/01/2023
às 11:02:00.

Pregoeiro 31/01/2023
11:05:09

Considerando que não houve intenção de recurso, a sessão será encerrada.
Agradeço a participação de todos. Bom dia!

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 27/01/2023
14:53:29

Correção da planilha de preços, em virtude de erro material no modelo de
proposta divulgado. . Reagendado para: 31/01/2023 10:00

Abertura do prazo 31/01/2023
10:41:17 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

31/01/2023
10:41:35

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/01/2023 às
11:02:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do
Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:05 horas do
dia 31 de janeiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIANA MIRANDA PRESTES
Pregoeiro Oficial

LUCIANE SILVA VIANA
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
Equipe de Apoio

Ver Ata Original Ver Ata Anterior

Voltar
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