
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

Às 14h 00min do dia 09/11/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo 

assinada, designada pelo ato de nomeação, juntamente a com a equipe técnica, para a abertura das 

propostas técnicas e propostas de preços do Ato Convocatório de nº 003/2021, Processo de Compra 

nº 3868/2021 que tem por objeto contratação de serviços especializados em coletas e análises de água 

superficial e sedimentos em amostras provenientes de pontos ao longo do rio Paraopeba, seus 

principais afluentes, bem como lagos ou lagoas, conforme descrito no instrumento convocatório. 

Enviaram propostas para a participação da concorrência as empresas LABORATORIO 

CERTIFICAR LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 11.166.489/0001-92, ARVUT MEIO AMBIENTE 

LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 27.805.836/0001-10, TOMMASI ANALITICA LTDA., inscrita no 

CNPJ sob nº 27.805.836/0001-10 e ALS AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

03.736.615/0001-79. 

DO RESULTADO  

Inaugurada a sessão, a Comissão Permanente de Compras informou a decisão: 

Desclassificar a empresa ALS AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

03.736.615/0001-79. 

Conforme item Item 5, Subitem 5.3.6 do Ato Convocatório de nº 003/2021: 

5.3. Estarão impedidas de participar desta seleção: 

5.3.6. Empresas que prestem serviço para a VALE S.A. 

As pessoas e ou pessoas jurídicas participantes devem possuir independência técnica, 

financeira e institucional em relação à Empresa Vale S.A., não podendo ter com ela contratado, no 

Brasil ou no exterior, conjunta ou individualmente.  



 

 

 

Em análise dos documentos enviados pela proponente e demais consultas realizadas, ficou 

demonstrada a relação entre a ALS AMBIENTAL LTDA. e VALE S.A. 

Referente à análise das propostas técnicas e propostas de preços das empresas 

LABORATORIO CERTIFICAR LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 11.166.489/0001-92, ARVUT 

MEIO AMBIENTE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 27.805.836/0001-10, TOMMASI ANALITICA 

LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 27.805.836/0001-10, trazemos os seguintes questionamentos e 

considerações no intuito de esclarecer e complementar a instrução do processo e a aferição do 

ofertado. 

Participante OCORRÊNCIA 

LABORATORIO CERTIFICAR LTDA. Proposta de Preços 

Na proposta financeira consta análise de parâmetros 

orgânicos, os quais não são objeto de contratação do 

presente ato convocatório.  

Pergunta-se: O valor final do orçamento será 

reajustado?  

Proposta Técnica 

Em análise aos documentos apresentados pela 

empresa, não foi possível quantificar o número de 

experiências em análises de água de, no mínimo, 375 

amostras num mesmo contrato. 

A empresa deverá anexar junto ao formulário, 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, 



 

 

 

declarando que a empresa prestou, a contento, serviço 

compatível com o objeto a ser contratado, 

evidenciando as análises de água de, no mínimo, 375 

amostras num mesmo contrato. 

Pergunta-se: O cronograma apresentado é de entrega 

ou de campanhas?  

Se o cronograma for de entregas, considerar o fato de 

estarem antecipando e condensando os produtos já no 

início do contrato, em relação ao solicitado no Termo 

de Referência. 

Se o cronograma for de campanhas, considerar o fato 

de estarem atrasando as entregas referentes à estação 

seca, em relação ao solicitado no Termo de 

Referência. Pois, foi solicitado esses produtos a partir 

do 7 mês da contratação. 

ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA Proposta Técnica 

Em análise aos documentos apresentados pela 

empresa, não foi possível quantificar o número de 

experiências em análises de água de, no mínimo, 375 

amostras num mesmo contrato. 

A empresa deverá anexar junto ao formulário, 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando que a empresa prestou, a contento, serviço 



 

 

 

compatível com o objeto a ser contratado, 

evidenciando as análises de água de, no mínimo, 375 

amostras num mesmo contrato. 

O cronograma de entrega dos produtos de estação seca 

está com dois meses de atraso em relação ao solicitado 

no Termo de Referência. 

TOMMASI ANALITICA LTDA Proposta Técnica 

Em análise aos documentos apresentados pela 

empresa, não foi possível quantificar o número total 

de experiências em análises de água de, no mínimo, 

375 amostras num mesmo contrato, devido a prestação 

de serviços evidenciadas possuírem como objeto da 

contratação análises que não são objeto de contratação 

do presente ato convocatório 

A empresa deverá anexar junto ao formulário, 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, 

declarando que a empresa prestou, a contento, serviço 

compatível com o objeto a ser contratado, 

evidenciando as análises de água de, no mínimo, 375 

amostras num mesmo contrato. 

O cronograma apresentado destoa do solicitado no 

Termo de Referência. 



 

 

 

As primeiras entregas referentes à estação chuvosa 

não acontecem dentro do prazo previsto 

As entregas dos produtos referentes ao item 5.1.1d que 

deveriam acontecer posteriormente são antecipadas 

para o primeiro mês após a contratação 

 

Considerando que todas as proponentes foram inabilitadas, a Comissão Permanente de 

Compras, nos termos do item 11.3.2.2.9 do instrumento convocatório, fixou aos proponentes o prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados de 11/11/2021 para a apresentação de outras propostas ou de nova 

documentação, escoimadas das causas que ocasionaram as desclassificações ou as inabilitações. 

As propostas deverão estar em conformidade com o Anexo I (Termo de Referência). Abertas 

as propostas comerciais e técnicas apresentadas, estas serão analisadas verificando o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

Os documentos deverão ser previamente enviados para o e-mail compras.atir3@nacab.org.br, 

até as 18h horas do dia 16/11/2021. Encerrado o prazo será agendada nova sessão para finalização do 

processo. 

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Permanente de Compras declarou encerrada esta 

etapa com a presente ata, que depois de lida, conferida e achada conforme, será assinada pela 

Comissão Permanente de Compras e pelos presentes que assim o desejarem. 

 

 

Viçosa, 09 de novembro de 2021. 
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