
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

 

(APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS) 

 

 

Às 08h 30min do dia 01/12/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo 

assinada, designada pelo ato de nomeação, para retomada da fase de análise e habilitação, procedendo 

a análise dos documentos da segunda melhor colocada na etapa de propostas referente 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 

TOMMASI ANALÍTICA 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 29/05/2022. 

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual: Válida até 

03/01/2022 

Certidão Negativa de Débitos (Municipal): Válida até 30/01/2022 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF: Válido até 07/12/2021 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT: Válida até 07/03/2022 

 



 

 

 

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

da empresa, a Comissão Permanente de Compras decidiu como vencedora e devidamente habilitada 

do certame a empresa TOMMASI ANALÍTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº: 04.485.521/0003-07, 

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/MG, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

 

Marluce de Souza Abduane  

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

 

 

Riverson Moreira dos Santos   

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 


