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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

 

Às 14h 00min do dia 20/10/2020, 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 002/2020, Processo de Compra nº 523/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços de consultoria especializada para realizar coleta de amostras da ictiofauna da 

bacia hidrográfica do Rio Paraopeba e realizar análises toxicológicas de peixes, conforme descrito no 

instrumento convocatório. 

Cadastraram para a participação do certame as empresas C4 SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 15.195.791/0001-20 e ARVUT MEIO 

AMBIENTE LTDA, CNPJ 27.805.836/0001-10.  

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

verificou-se que a empresa C4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA 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. 

 A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

 

LOTE 1 

Contratação de serviços de consultoria especializada para 

realizar coleta de amostras da ictiofauna da bacia hidrográfica 

do Rio Paraopeba e realizar análises toxicológicas de peixes. 

 

Participante 1 

 

Empresa: ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA 

CNPJ: 27.805.836/0001-10 

NOTA FINAL: 61,0 
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Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

1ª. COLOCADA: ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ: 27.805.836/0001-10, pela NOTA 

FINAL de 61,0 (sessenta e um) 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 

ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA.  

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, 20 de outubro 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 14h 00min do dia 20/10/2020, 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 002/2020, Processo de Compra nº 523/2020 que tem por objeto a 

contratação de serviços de consultoria especializada para realizar coleta de amostras da ictiofauna da 

bacia hidrográfica do Rio Paraopeba e realizar análises toxicológicas de peixes, 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 ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ 27.805.836/0001-10, que apresentou 

a MELHOR TÉCNICA E PREÇO, estando classificada nesta etapa do certame, deverá realizar ajuste 

na proposta técnica, uma vez que anterior à captura dos peixes, deverá ser feito um requerimento 

junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) para solicitação de licença para coleta de material 

zoológico, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I,  e não junto ao Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme descrito na proposta técnica. 

Ressalta-se que o Instituto Estadual de Florestas (IEF) solicita até 90 (noventa) dias para análise da 

autorização de pesca científica, a empresa deverá considerar essa informação na proposta de 

cronograma inicialmente apresentado. 

A empresa deverá comprovar que o laboratório ALS AMBIENTAL LTDA. possui capacidade 

técnica para realização das análises toxicológicas de peixes, uma vez que foi apresentada a 

Acreditação Laboratorial – ABNT NBR ISO/IEC 17.025 em nome da empresa.  

Conforme previsto no Formulário 1, “em caso de empresas/entidades associadas ou em 

consórcio que implique na subcontratação, pela entidade proponente, de outra empresa para 

realização de parte dos serviços solicitados, deverão ser apresentados os documentos comprobatórios 

da entidade proponente e da subcontratada que certifiquem a(s) experiência(s) exigida(s)”. Desta 

forma, a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica operacional comprovando que a 

empresa ALS AMBIENTAL LTDA.  prestou, a contento, serviço compatível com o objeto a ser 

contratado. 
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 A Comissão Permanente de Compras fixou o prazo de 3 (três) dias úteis, contados de 

21/10/2020 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, 20 de outubro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Compras 

 

Marluce de Souza Abduane  

Riverson Moreira dos Santos 



ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: ARVUT MEIO AMBIENTE LTDA                                                       CNPJ: 27.805.836/0001-10
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 35 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 136.890,63-   
Proposta do proponente (F) -R$ 136.890,63-   

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 100,00
1) Experiência em coletas de peixes 25 1 25   
2) Experiência em análises toxicológicas de peixes 10 1 10 PESOS DAS PROPOSTAS

Proposta Técnica ( T ) 0,6
Proposta Financeira ( P ) 0,4

NOTA FINAL 61,00N = Nt x T + Np x P


