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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 
 

 

Às 09h 00min do dia 24/09/2020, reuniu-se a Comissão de Seleção abaixo-assinada, 

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

Ato Convocatório de nº 004/2020, Processo de Compra nº 665/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços especializados de coleta e análise de 650 (seiscentas e cinquenta) amostras 

de água para consumo humano/animal provenientes de captações subterrâneas e/ou em pontos de 

consumo de propriedades rurais localizadas ao longo do Rio Paraopeba, Minas Gerais, conforme 

descrito no instrumento convocatório.  

Enviaram propostas para a participação da concorrência as empresas TOMMASI 

ANALÍTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº: CNPJ 04.485.521.0003-07, ENGEQUISA 

ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ nº: 

25.703.935/0001-65, LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, inscrita no CNPJ nº: 

11.166.489/0001-92 e SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 

02.417.115/0001-01.  

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

verificou-se que a empresa SGS GEOSOL LABORATORIOS 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 de coleta e análise de 650 

(seiscentas e cinquenta) amostras de água para consumo humano/animal 

provenientes de captações subterrâneas e/ou em pontos de consumo de 

propriedades rurais localizadas ao longo do Rio Paraopeba, Minas 

Gerais.  
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Participante 1 

 

EMPRESA: ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL LTDA. 

CNPJ: 25.703.935/0001-65 

NOTA FINAL: 52,00 

Participante 2 

 

EMPRESA: TOMMASI ANALÍTICA LTDA. 

CNPJ: 04.485.521.0003-07 

NOTA FINAL: 46,35 

Participante 3 

 

EMPRESA: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA 

CNPJ: 11.166.489/0001-92 

NOTA FINAL: 37,78 

 

 

Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

1º. COLOCADA: ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

LTDA, CNPJ: 25.703.935/0001-65, pela NOTA FINAL de 52,00 (cinquenta e dois) 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 46,35 (quarenta e seis vírgula trinta e cinco) 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. 

3ª. COLOCADA: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, CNPJ: 11.166.489/0001-92, pela 

NOTA FINAL de 37,78 (trinta e sete vírgula setenta e oito) pontos, após análise da Comissão, 

conforme planilha de julgamento da PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL em 
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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 ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA, inscrita 

no CNPJ nº: 25.703.935/0001-65, TOMMASI ANALÍTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº: CNPJ 

04.485.521.0003-07 e LABORATORIO CERTIFICAR LTDA, inscrita no CNPJ nº: 

11.166.489/0001-92. 

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, 24 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 24/09/2020, reuniu-se a Comissão de Seleção abaixo-assinada, 

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

Ato Convocatório de nº 004/2020, Processo de Compra nº 665/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços especializados de coleta e análise de 650 (seiscentas e cinquenta) amostras 

de água para consumo humano/animal provenientes de captações subterrâneas e/ou em pontos de 

consumo de propriedades rurais localizadas ao longo do Rio Paraopeba, Minas Gerais, conforme 

descrito no instrumento convocatório. 

 Após a classificação das propostas recebidas, a Comissão deu início à fase de habilitação, 

analisando os documentos de habilitação, previamente enviados pelo Sistema Conveniar/Portal do 

Fornecedor, do interessado mais bem classificado e apresentou o seguinte resultado: 

EMPRESA HABILITATA 

ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL LTDA 

SIM NÃO 

 
X 

 

A empresa ENGEQUISA ENGENHARIA QUÍMICA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

LTDA, deixou de apresentar a documentação referente à prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme previsto no 

item 9.1.2. do instrumento convocatório. Conforme disposto no item 9.2.2. do instrumento 

convocatório, o não atendimento de quaisquer das condições previstas provocará a inabilitação do 

participante vencedor. 

Diante dos fatos apresentados, tendo em vista que a empresa melhor classificada não 

atendeu às exigências de habilitação, a Comissão passou analisar a habilitação dos candidatos 

subsequentes, seguindo a ordem de classificação, e apresentou o seguinte resultado: 
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EMPRESA HABILITATA 

TOMMASI ANALÍTICA LTDA SIM NÃO 

X  

 

Após analisada a habilitação da empresa, a Comissão Permanente de Compras decidiu como 

vencedora e devidamente habilitada da concorrência a empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA, 

CNPJ 04.485.521.0003-07, que atendeu plenamente ao objeto e às condições previstas no Ato 

Convocatório de nº 004/2020.  

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, 24 de setembro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Compras 

Marluce de Souza Abduane  

Riverson Moreira dos Santos 
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ANEXOS – PONTUAÇÕES DOS PARTICIPANTES 



Empresa: ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 20 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 225.810,00-   
Proposta do proponente (F) -R$ 225.810,00-   

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   

PESOS DAS PROPOSTAS
Proposta Técnica ( T ) 0,6
Proposta Financeira ( P ) 0,4

NOTA FINAL 52,00N = Nt x T + Np x P



Empresa: TOMMASI ANALITICA LTDA
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 20 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 225.810,00-   
Proposta do proponente (F) -R$ 262.925,00-   

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 85,88

1) Experiência com trabalhos de coletas e análises de água de, no
mínimo, 375 amostras num mesmo contrato 20 1 20   

PESOS DAS PROPOSTAS
Proposta Técnica ( T ) 0,6
Proposta Financeira ( P ) 0,4

NOTA FINAL 46,35N = Nt x T + Np x P



Empresa: LABORATORIO CERTIFICAR LTDA
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 20 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 225.810,00-   
Proposta do proponente (F) -R$ 350.375,74-   

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 64,45

1) Experiência com trabalhos de coletas e análises de água 
de, no mínimo, 375 amostras num mesmo contrato 20 1 20   

PESOS DAS PROPOSTAS
Proposta Técnica ( T ) 0,6
Proposta Financeira ( P ) 0,4

NOTA FINAL 37,78N = Nt x T + Np x P


