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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

Às 14h 00min do dia 06/01/2021, 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 009/2020, Processo de Compra nº 1047/2020 que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para elaboração e aplicação de pesquisa diagnóstica preliminar 

por meio de: i) levantamento de bases de dados secundárias e de literatura nacional e internacional 

sobre o tema, abrangendo as dimensões demográficas, socioeconômicas, socioambientais, 

psicossociais e culturais; e ii) definição metodológica para a realização de pesquisa diagnóstica 

preliminar e geração de subsídios teóricos e empíricos para novas rodadas de pesquisas subsequentes 

quantiqualitativas para a caracterização dos grupos de jovens atingidos, de 15 a 29 anos, nos 10 

municípios da Região 3, subsidiando a identificação dos danos materiais e imateriais causados pelo 

rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão, visando a construção de metodologias de 

trabalho para a elaboração da Matriz de Danos, conforme descrito no instrumento convocatório. 

 Enviou proposta para a participação da concorrência a empresa POLIS PESQUISA E 

CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 11.383.331/0001-74.  

A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

LOTE 1 PESQUISA DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE 

 

PARTICIPANTE 1  

EMPRESA: POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA. 

CNPJ: 11.383.331/0001-74. 

NOTA FINAL: 74,80 

Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

 

1ª. COLOCADA: POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

11.383.331/0001-74, pela NOTA FINAL de 74,80 (setenta e quatro virgula oitenta) 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. 
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 Após o julgamento conforme disposto no Ato Convocatório, a Comissão Permanente de 

Compras, juntamente a comissão técnica, decidiu promover diligência, nos termos do item 19.11 do 

ato convocatório, destinada a esclarecer e complementar a instrução do processo.  

 Quanto ao item 7, referente ao cronograma de execução que consta na proposta técnica 

enviada, a empresa deverá encaminhar resposta aos seguintes pontos: 

• Quantos Grupos focais a consultoria prevê realizar em cada comunidade? 

• Qual o período de execução de todos os grupos focais? Qual o prazo de 

sistematização de cada coleta de dados? 

• É possível abrir mais o cronograma constando detalhes da proposta em coerência 

com as necessidades metodológicas? 

Referente ao detalhamento da metodologia, a empresa deverá encaminhar resposta aos 

seguintes pontos: 

• Quantos dos grupos focais serão presenciais? 

• Quantos grupos focais serão virtuais? 

• Quais outros instrumentos metodológicos para coleta de dados primários estão 

previstos? 

 

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

08/01/2021 para resposta à solicitação 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/MG, 06 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

              Marluce de Souza Abduane                                        Riverson Moreira dos Santos     

Membro da Comissão Permanente de Compras         Membro da Comissão Permanente de Compras 
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Fabrício Geraldo de Assis 

Assessor de Compras 

 

Francine Damasceno Pinheiro 

Gerente Socioeconomia e Cultura 

 

Pedro Rozales Rodero Dominczak 

Analista Pleno - Ciências Sociais 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 14h 00min do dia 06/01/2021, 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 009/2020, Processo 

de Compra nº 1047/2020 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração 

e aplicação de pesquisa diagnóstica preliminar por meio de: i) levantamento de bases de dados 

secundárias e de literatura nacional e internacional sobre o tema, abrangendo as dimensões 

demográficas, socioeconômicas, socioambientais, psicossociais e culturais; e ii) definição 

metodológica para a realização de pesquisa diagnóstica preliminar e geração de subsídios teóricos e 

empíricos para novas rodadas de pesquisas subsequentes quantiqualitativas para a caracterização dos 

grupos de jovens atingidos, de 15 a 29 anos, nos 10 municípios da Região 3, subsidiando a 

identificação dos danos materiais e imateriais causados pelo rompimento da Barragem B1 da Mina 

Córrego do Feijão, visando a construção de metodologias de trabalho para a elaboração da Matriz de 

Danos, conforme descrito no instrumento convocatório. 

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

seguinte conclusão: 

ITEM PESQUISA DIAGNÓSTICO DA 

JUVENTUDE 

OCORRÊNCIAS 

 

1ª COLOCADA 

EMPRESA: POLIS PESQUISA E 

CONSULTORIA LTDA. 

CNPJ: 11.383.331/0001-74. 

NOTA FINAL: 74,80 

A empresa apresentou os documentos 

relativos ao Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF e 

Certidão Negativa de Distribuição 

(Ações de Falências e Recuperações 

Judiciais) vencidos. As datas de 

validade dos documentos eram 

13/12/2020 e 23/12/2020 

respectivamente. 
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Sendo assim, a comissão permanente de compras, decidiu pela abertura de um prazo de 3 dias 

úteis, contados de 08/01/2021, para apresentação de documentação complementar à empresa POLIS 

PESQUISA E CONSULTORIA LTDA., conforme disposto no item 11.4.2.2.9. do instrumento 

convocatório. 

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, 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 

              Marluce de Souza Abduane                                        Riverson Moreira dos Santos     

Membro da Comissão Permanente de Compras         Membro da Comissão Permanente de Compras 

 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Assessor de Compras 

 

Francine Damasceno Pinheiro 

Gerente Socioeconomia e Cultura 

 

Pedro Rozales Rodero Dominczak 

Analista Pleno - Ciências Sociais 
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ANEXOS – PONTUAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: Polis Pesquisa e Consultoria.
NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

NT = PT/TPT 58 Proposta mais baixa (Fm) -R$ 236.451,61-   
Proposta do proponente (F) -R$ 236.451,61-   

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 100,00
1) Número de pesquisas e estudos realizados pela empresas 

no tema juventudes 20 1 20   

2) Qualificação do(a) Coordenador(a) Técnico 0 1 0 PESOS DAS PROPOSTAS
3) Recursos humanos a serem mobilizados no projeto 20 1 20 Proposta Técnica ( T ) 0,6
4) Exequibilidade da proposta, avaliação de cronograma 6 1 6 Proposta Financeira ( P ) 0,4
5) Proposta técnica: diretrizes conceituais, técnicas e 

metodológicas da proposta. 12 1 12

NOTA FINAL 74,80
N = Nt x T + Np x P


