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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 
 

 

Às 09h 00min do dia 22/09/2020, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo-

assinada, designada pelo ato de nomeação, para a abertura das propostas técnicas e propostas de 

preços do Ato Convocatório de nº 003/2020, Processo de Compra nº 522/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços de consultoria especializada para realizar coleta e análise de amostras de 

solos, conforme descrito no instrumento convocatório. 

Cadastraram para a participação do certame as empresas TOMMASI ANALÍTICA LTDA, 

CNPJ 04.485.521.0003-07 e YPE BIO AGROFLORESTAL LTDA, CNPJ 17.757.796/0001-24. 

No momento da abertura do processo, pelo sistema do Portal do Fornecedor, verificou-se 

que a empresa YPE BIO AGROFLORESTAL LTDA, deixou de apresentar a comprovação das 

experiências em coletas de solos e em análise física e química de solos, conforme previsto no 

subitem 8.3. do instrumento convocatório, sendo, portanto, desclassificada.  

 A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

 

LOTE 1 

Contratação de serviços de consultoria especializada para 

realizar coleta e análise de amostras de solos. 

 

Participante 1 

 

Empresa: TOMMASI ANALÍTICA LTDA 

CNPJ: 04.485.521.0003-07 

NOTA FINAL: 76,0 

 

Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

1ª. COLOCADA: TOMMASI ANALÍTICA LTDA, CNPJ: 04.485.521.0003-07, pela NOTA 

FINAL de 76,0 (setenta e seis) 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 a 

empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA.  
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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, 22 de setembro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Compras 
 
 
Marluce de Souza Abduane  
 
Riverson Moreira dos Santos 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 09h 00min do dia 22/09/2020, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo-

assinada, designada pelo ato de nomeação, para a abertura das propostas técnicas e propostas de 

preços do Ato Convocatório de nº 003/2020, Processo de Compra nº 522/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços de consultoria especializada para realizar coleta e análise de amostras de 

solos, conforme descrito no instrumento convocatório. 

 Foram analisados todos os documentos e ao final, a Comissão Permanente de 

Compras a resolveu realizar diligência, nos termos do item 19.14 do ato convocatório, 

destinada a esclarecer e complementar a instrução do processo. 

 A empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA., CNPJ 04.485.521.0003-07, que 

apresentou a MELHOR TÉCNICA E PREÇO e atendeu plenamente ao objeto e as 

condições previstas no Ato Convocatório de nº 003/2020, deverá apresentar a comprovação 

de vinculo da profissional com especialidade em solos da área de pedologia, 

considerando que a mesma é servidora pública federal em regime de dedicação 

exclusiva. 

 A empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA. deverá apresentar documento que comprove 

a parceria estabelecida junto à empresa CPA - CONSULTORIA PLANEJAMENTO 

ASSESSORIA LTDA, para a execução dos serviços de coleta e análise de amostras de solos. 

 A empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA deverá adequar o cronograma de atividades 

conforme a previsão contida no Termo de Referência. 

 A Comissão de Controle de Compras fixou o prazo de 3 (três) dias úteis, contados 

de 23/09/2020 para a apresentação da documentação complementar solicitada destinada 

a esclarecer e complementar a instrução do processo. 

 Após diligência, 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, 22 de setembro de 2020. 
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Comissão Permanente de Compras 
 

Marluce de Souza Abduane  

Riverson Moreira dos Santos 


