
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

Às 09h 00min do dia 19/11/2021, 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 e TOMMASI ANALITICA LTDA., inscrita no 

CNPJ sob nº 27.805.836/0001-10. 

No momento da abertura do processo pelo Sistema Conveniar/Portal do Fornecedor, 

verificou-se que a empresa ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA., deixou de atender ao requisito 

11.1.2. do instrumento convocatório, sendo, portanto, desclassificada:  

11.1.2. Serão inabilitados os concorrentes que não alcançarem, no mínimo, 20 pontos de 

índice técnico (IT). 

Em análise aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa, em apenas um 

documento foi possível comprovar a experiências em análises de água de, no mínimo, 375 amostras 

num mesmo contrato. 

A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

LOTE 1 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. 



 

 

 

Participante 1 EMPRESA: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA  

CNPJ: 11.166.489/0001-92  

NOTA FINAL: 44,00 

Participante 2 EMPRESA: TOMMASI ANALÍTICA LTDA.  

CNPJ: 04.485.521.0003-07  

NOTA FINAL: 38,57 

 

1ª. COLOCADA: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, CNPJ: 11.166.489/0001-92, pela NOTA 

FINAL de 44,00 (quarenta e quatro) pontos, após análise da Comissão, conforme planilha de 

julgamento da PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL em anexo, que são documentos 

integrantes desta ata e demais documentações comprobatórias apresentadas. 

2ª. COLOCADA: TOMMASI ANALÍTICA LTDA, CNPJ: 04.485.521.0003-07, pela NOTA 

FINAL de 38,57 (trinta e oito virgula cinquenta e sete) pontos, após análise da Comissão, conforme 

planilha de julgamento da PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL em anexo, que são 

documentos integrantes desta ata e demais documentações comprobatórias apresentadas. 

 Após o julgamento, conforme disposto no Ato Convocatório, a Comissão Permanente de 

Compras, juntamente a comissão técnica, decidiu como classificada nesta etapa do certame as 

empresas LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, inscrita no CNPJ nº: 11.166.489/0001-92 e 

TOMMASI ANALÍTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº: CNPJ 04.485.521.0003-07. 

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, 19 de novembro de 2021. 

 

 



 

 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

 

Riverson Moreira dos Santos  

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

 

Lauro Magalhaes Fraguas 

Gerente de Qualidade da Água e Avaliação de Riscos à saúde 

 

 

 

Matheus de Brito Correa 

Assessor III - Qualidade da Água e Avaliação de Riscos à saúde 

 

 

 

 

Hugo Henrique de Salis 

Especialista Pleno - Gerência Qualidade da Água e Avaliação de Risco à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

 

Às 09h 00min do dia 19/11/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo 

assinada, designada pelo ato de nomeação, juntamente a com a equipe técnica para dar sequência ao 

certame, procedendo a análise da documentação de habilitação da empresa melhor classificada na 

etapa de proposta referentes ao 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. 

Após análise de todos os documentos de habilitação apresentados, a comissão chegou à 

seguinte conclusão: 

EMPRESA HABILITADA 

LABORATORIO CERTIFICAR LTDA SIM NÃO 

X  

Abaixo é informado o prazo de validade das certidões fiscais e trabalhistas da empresa: 

 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: Válida 

até 27/04/2022 

Certidão de Débitos Tributários - Estadual (Positiva com efeito de negativa): Válida até 

02/02/2022 

Certidão Negativa de Tributos - Municipal: Válida até 02/02/2022 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF: Válido até 29/11/2021  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT: Válida até 19/02/2022 

 



 

 

 

Encerrada a etapa de abertura da proposta técnica e comercial e após analisada a habilitação 

da empresa melhor classificada, a Comissão Permanente de Compras decidiu como vencedora e 

devidamente habilitada do certame a empresa LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, inscrita no 

CNPJ nº: 11.166.489/0001-92, que atendeu plenamente ao objeto e às condições previstas no Ato 

Convocatório de nº 003/2021. 

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, 19 de novembro de 2021. 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

 

Riverson Moreira dos Santos  

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

 

Lauro Magalhaes Fraguas 

Gerente de Qualidade da Água e Avaliação de Riscos à saúde 

 

 

 

Matheus de Brito Correa 

Assessor III - Qualidade da Água e Avaliação de Riscos à saúde 

 

 

Hugo Henrique de Salis 

Especialista Pleno - Gerência Qualidade da Água e Avaliação de Risco à Saúde 

 



NT = PT/TPT Proposta mais baixa (Fm) 669,954.25R$       

Proposta do proponente (F) 669,954.25R$       

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 100.00

1) Experiência com trabalhos de coletas e análises de água de, no mínimo, 375 amostras 

num mesmo contrato
20 1 20   

Proposta Técnica ( T ) 0.7

Proposta Financeira ( P ) 0.3

NOTA FINAL 

N = Nt x T + Np x P

PESOS DAS PROPOSTAS

44.00

ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA

NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

20



NT = PT/TPT Proposta mais baixa (Fm) 669,954.25R$       

Proposta do proponente (F) 817,868.00R$       

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 81.91

1) Experiência com trabalhos de coletas e análises de água de, no mínimo, 375 amostras 

num mesmo contrato
20 1 20   

Proposta Técnica ( T ) 0.7

Proposta Financeira ( P ) 0.3

NOTA FINAL 

N = Nt x T + Np x P
38.57

ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: TOMMASI ANALITICA LTDA

NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

20

PESOS DAS PROPOSTAS


