
 

 
 

ATA DE ANÁLISE DE MELHOR TÉCNICA 

 

Processo: 34/2021 

Tomada de Preço: 02/2021 

 

 Em análise do Processo 34/2021, esta Comissão verificou que: 

 

AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO 

TRABALHO LTDA – CNPJ: 14.256.315/0001-09 

Em análise da documentação apresentada a esta comissão, utilizando os 

requisitos contidos no item 6.1 do Edital, a empresa obtém a seguinte pontuação: 

- Atestados de capacitação técnico-operacional: 12 pontos; 

- Corpo Técnico da Empresa e sua qualificação: 17 pontos; 

- Contratos Vigentes: 5 pontos. 

Após utilizar a fórmula da alínea ”g” do item 6.1 do Edital a empresa alcança o 

total de PPA de 55 pontos. 

 

ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 21.880.325/0001-86 

Em análise da documentação apresentada a esta comissão, utilizando os 

requisitos contidos no item 6.1 do Edital, a empresa obtém a seguinte pontuação: 

- Atestados de capacitação técnico-operacional: 24 pontos; 

- Corpo técnico da empresa e sua qualificação: 0 pontos, pois não apresentou 

titulação de seus profissionais; 

- Contratos Vigentes: 0 pontos, pois foram apresentados contratos não vigentes e 

que cujo objeto não possui complexidade tecnológica similar ao objeto licitado, 

conforme análise dos Fiscais do Processo. 

Após utilizar a fórmula da alínea ”g” do item 6.1 do Edital a empresa alcança o 

total de PPA de 38,82 pontos. 
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ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA - ME – CNPJ: 93.590.164/0001-05 

Em análise da documentação apresentada a esta comissão, utilizando os 

requisitos contidos no item 6.1 do Edital, a empresa obtém a seguinte pontuação: 

- Atestados de capacitação técnico-operacional: 12 pontos; 

- Corpo técnico da empresa e sua qualificação: 2 pontos; 

- Contratos Vigentes: 0 pontos, pois os contratos foram apresentados dentro do 

envelope de nº03 – Proposta de Preços. 

Após utilizar a fórmula da alínea ”g” do item 6.1 do Edital a empresa alcança o 

total de PPA de 22,65 pontos. 

 

Lavras do Sul, 15 de outubro de 2021. 

 

Comissão de licitações: 

 

Jeruza Quintana Petrarca 

 

______________________________________________________________________ 

Josilene Pergher Campos 

 

 

Aguinaldo Barbosa Saraiva 

 

 

Fiscais do Processo: 

 

Eduardo Nunes Cabral 

 

______________________________________________________________________ 

Fernanda Leal Teixeira, Fiscal Ambiental 

 

______________________________________________________________________ 

Vera Maria Roth Kunrath, Bióloga 

 


