
 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 
PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 
Às 14h 00min do dia 04/01/2021, 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 008/2020, Processo de Compra nº 1046/2020 que               

tem por objeto a contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa diagnóstica               

socioantropológica das comunidades quilombolas e outras comunidades e coletivos tradicionais da           

Região 3 da Bacia do Rio Paraopeba, conforme descrito no instrumento convocatório. 

Enviaram propostas para a participação da concorrência a empresa CONFLUÊNCIA:          

AÇÕES PARA A CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob nº 13.630.795/0001-63.  

A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

 

Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e          

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

 
1ª. COLOCADA: CONFLUÊNCIA: AÇÕES PARA A CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob nº            

13.630.795/0001-63, pela NOTA FINAL de 100,00 (cem) 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 CONFLUÊNCIA: AÇÕES PARA A CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob nº           

13.630.795/0001-63.  
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Lote 1 Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa diagnóstica           

socioantropológica das comunidades quilombolas e outras comunidades e        

coletivos tradicionais da Região 3 da Bacia do Rio Paraopeba 

Participante 1 
EMPRESA: CONFLUÊNCIA: AÇÕES PARA A CIDADANIA 

CNPJ:  13.630.795/0001-63.  

NOTA FINAL:  100,00 



 

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, 04 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Marluce de Souza Abduane 

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Assessor de Compras 

 

 

Leila Regina da Silva 

Especialista Sênior em Socioeconomia 

 

 

Fernando Vieira de Freitas 

Analista Pleno - Ciências Sociais 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 14h 00min do dia 04/01/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras            

abaixo-assinada, designada pelo ato de nomeação, para dar sequência ao certame, procedendo a             

análise da documentação de habilitação da empresa melhor classificada na etapa de proposta,             

enviada através do Portal do Fornecedor/Sistema Conveniar referente ao Ato Convocatório de nº             

008/2020, Processo de Compra 1046/2020 que tem por objeto a contratação de empresa             

especializada para a realização de pesquisa diagnóstica socioantropológica das comunidades           

quilombolas e outras comunidades e coletivos tradicionais da Região 3 da Bacia do Rio Paraopeba ,               

conforme descrito no instrumento convocatório. 

Após análise de todos os documentos de habilitação apresentados, a comissão chegou à             

seguinte conclusão: 

 
Referente à Qualificação Econômico-Financeira, a empresa deixou de apresentar o Balanço           

Patrimonial assinado por Contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

Considerando que todas as proponentes foram inabilitadas, a Comissão Permanente de           

Compras, nos termos do item 11.3.2.2.9. do instrumento convocatório, fixou aos proponentes o             

prazo de 3 (três) dias úteis, contados de 05/01/2021 para a apresentar nova documentação              

escoimada das causas que ensejaram a inabilitação. Dessa forma, a nova sessão será realizada no               

dia 08/01/2021, às 14h 00min, no mesmo local da sessão inaugural, ficando os participantes desde               

já convocados. 

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, 04 de janeiro de 2021. 
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EMPRESA 
HABILITADA 

SIM NÃO 

CONFLUÊNCIA: AÇÕES PARA A CIDADANIA  X 



 

 
 

Marluce de Souza Abduane 

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Assessor de Compras 

 

 

Leila Regina da Silva 

Especialista Sênior em Socioeconomia 

 

 

Fernando Vieira de Freitas 

Analista Pleno - Ciências Sociais 
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ANEXOS – PONTUAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
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ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: CONFLUENCIA: AÇÕES PARA A CIDADANIA
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 100 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 240.934,00-   
Proposta do proponente (F) -R$ 240.934,00-   

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 100,00
1) Número de pesquisas socioantropológicas realizadas 

pela empresa junto à coletivos populações tradicionais e 
quilombolas

20 1 20   

2) Infraestrutura para a realização das atividades previstas 
na pesquisa, auditabilidade do processo proposto 10 1 10 PESOS DAS PROPOSTAS

3) Qualificação do(a) Coordenador(a) Técnico 10 1 10 Proposta Técnica ( T ) 0,7
4) Recursos humanos a ser mobilizados no projeto 30 1 30 Proposta Financeira ( P ) 0,3
5) Exequibilidade da proposta, avaliação de cronograma 10 1 10
6) Proposta técnica: diretrizes conceituais, técnicas e 

metodológicas da proposta. 20 1 20 NOTA FINAL 100,00
N = Nt x T + Np x P


