
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

Às 14h 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 005/2021, Processo de Compra 

nº 4214/2021 que tem por objeto  contratação de entidade especializada em assessoria e diagnóstico 

de assentamentos rurais para realizar estudo do dimensionamento do impacto e levantamento de 

danos causados pelo rompimento da Barragem B-I e soterramento das Barragens B-IV e B-IV A da 

Mina Córrego do Feijão (Brumadinho/MG) na Região 3 da Bacia do Rio Paraopeba, conforme 

descrito no instrumento convocatório. 

Enviou proposta para a participação da concorrência a empresa PASTOREIO 

CONSULTORIA AGROPECUARIA E AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

22.405.782/0001-81. 

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

verificou-se que a empresa PASTOREIO CONSULTORIA AGROPECUARIA E AMBIENTAL 

LTDA. apresentou proposta de preços acima do valor estimado/máximo aceitável para contratação. 

Conforme item 11.3.2.2., subitem 11.3.2.2.4., será desclassificada a proposta que:  

11.3.2.2.4. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a 

proposta que não atender às exigências fixadas neste Ato Convocatório ou 

apresentar preços manifestamente inexequíveis ou maiores do que 

especificados no Item 3.1 deste ato. 

SUSPENSÃO DO CERTAME E MARCAÇÃO DE NOVA DATA DE REABERTURA 

Considerando os termos do item 11.3.2.2.9 do instrumento convocatório, se todas as Propostas 

forem desclassificadas ou se todos os candidatos forem inabilitados, a Comissão Permanente de 



 

 

 

Compras poderá fixar aos candidatos o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de outras 

propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que ocasionaram as desclassificações ou 

as inabilitações. 

Desta forma, os documentos deverão ser previamente enviados para o e-mail 

compras.atir3@nacab.org.br, até as 18 horas do dia 24/11/2021. Após recebimento dos documentos 

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, 19 de novembro de 2021. 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

 

 

Jacy Bonoto Junior  

Supervisor Administrativo de Compras 

 

 

Riverson Moreira dos Santos  

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

Roberto Geraldo de Figueiredo  

Assessor Jurídico II Institucional 

 

 


