
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO  

 

Às 10h 30min do dia 14/09/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo 

assinada, designada pelo ato de nomeação, juntamente a com a equipe técnica, para a abertura das 

propostas técnicas e propostas de preços do Ato Convocatório de nº 002/2021, Processo de Compra 

nº 1538/2021 que tem por objeto a contratação de consultoria especializada para levantamento e 

sistematização de danos vivenciados pelas mulheres na região 3 da Bacia do Paraopeba., conforme 

descrito no instrumento convocatório. 

Enviaram propostas para a participação da concorrência as empresas SABERES 

POPULARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.686.280/0001-61 e POLIS PESQUISA E 

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

A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

 

Objeto Contratação de consultoria especializada para levantamento e sistematização 

de danos vivenciados pelas mulheres na região 3 da Bacia do Paraopeba. 

Participante 1 EMPRESA: SABERES POPULARES LTDA 

CNPJ: 19.686.280/0001-61 

NOTA FINAL: 88,60 

Participante 2 EMPRESA: POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.  

CNPJ: 11.383.331/0001-74 

NOTA FINAL: 43,30 

 

Examinada detalhadamente toda a documentação referente à PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA COMERCIAL, a Comissão apresenta o seguinte resultado: 

 

1ª. COLOCADA: SABERES POPULARES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº: 19.686.280/0001-61, 

pela NOTA FINAL de 88,60 (oitenta e oito vírgula sessenta) 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. 

2ª. COLOCADA: POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº: 

11.383.331/0001-74, pela NOTA FINAL de 44,30 (quarenta e quatro vírgula trinta) 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 as 

empresas SABERES POPULARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.686.280/0001-61 e POLIS 

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

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, 14 de setembro de 2021. 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

Francine Damasceno Pinheiro 

Assessora Especial da Coordenação Geral – Matriz de Danos 

 

Jacy Bonoto Junior 

Supervisor Administrativo de Compras 

 

Riverson Moreira dos Santos 

Membro da Comissão Permanente de Compras 



 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

 

Às 10h 30min do dia 14/09/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo 

assinada, designada pelo ato de nomeação, juntamente a com a equipe técnica, para dar sequência ao 

certame, procedendo a análise da documentação de habilitação da empresa mais bem classificada na 

etapa de proposta, enviada através do Portal do Fornecedor/Sistema Conveniar referente Ato 

Convocatório de nº 002/2021, Processo de Compra nº 1538/2021 que tem por objeto a contratação de 

consultoria especializada para levantamento e sistematização de danos vivenciados pelas mulheres 

na região 3 da Bacia do Paraopeba, conforme descrito no instrumento convocatório. 

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

seguinte conclusão: 

 

 

OBJETO 

Contratação de consultoria 

especializada para levantamento e 

sistematização de danos vivenciados 

pelas mulheres na região 3 da bacia do 

Paraopeba. 

 

 

OCORRÊNCIA  

1ª Colocada EMPRESA: SABERES POPULARES 

LTDA 

CNPJ: 19.686.280/0001-61 

NOTA FINAL: 88,60 

Conforme documentos apresentados, 

a Certidão Negativa de Débitos 

Municipais (CND), documento 

emitido pelo órgão competente da 

repartição fazendária cuja função é 

comprovar que pessoa, organização 

ou imóvel não possui débitos junto à 

Fazenda Municipal, possuía validade 

até a data de 05/09/2021.  

2ª Colocada EMPRESA: POLIS PESQUISA E 

CONSULTORIA LTDA.  

CNPJ: 11.383.331/0001-74 

Conforme documentos apresentados, 

o Certificado de Regularidade do 

FGTS, documento comprobatório que 



 

 

 

NOTA FINAL: 43,30 mostra que uma empresa está em dia 

com os depósitos e pagamentos do 

Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) dos seus 

funcionários, possuía validade até a 

data de 01/09/2021. 

 

Conforme o parágrafo primeiro do art. 32 do Regulamento de Princípios, Compras a 

Contratações (RPCC) do NACAB, as empresas deverão comprovar previamente regularidade fiscal 

e trabalhista, apresentando as certidões negativas de débito das receitas federal, estadual, municipal, 

FGTS e do INSS, quando se tratar da modalidade concorrência. 

Neste sentido, assegurar-se-á o prazo de 3 (três) dias úteis, contados de 17/09/2021 para a 

devida e necessária regularização por parte das proponentes. A comprovação da regularidade fiscal 

deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeito de negativa.   

Após encerramento do prazo serão analisados os documentos de habilitação, previamente 

enviados por e-mail (compras.atir3@nacab.org.br), observada a ordem de classificação das propostas. 

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, 14 de setembro de 2021. 

 

 

Fabrício Geraldo de Assis 

Coordenador de Compras 

 

Francine Damasceno Pinheiro 

Assessora Especial da Coordenação Geral – Matriz de Danos 



 

 

 

 

Jacy Bonoto Junior 

Supervisor Administrativo de Compras 

 

Riverson Moreira dos Santos 

Membro da Comissão Permanente de Compras 

 



NT = PT/TPT Proposta mais baixa (Fm) 235,000.00R$       

Proposta do proponente (F) 250,000.00R$       

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 94.00

1) Número de trabalhos socioantropológicos realizados pela entidade junto a coletivos de 

mulheres, utilizando ferramentas participativas
5 1 5   

2) Infraestrutura para a realização das atividades previstas na pesquisa, auditabilidade do 

processo proposto.
10 1 10

3) Qualificação do(a) Coordenador(a) Técnico(a). 10 1 10 Proposta Técnica ( T ) 0.6

4) Recursos humanos a serem mobilizados no projeto com experiencia específica do tema. 30 1 30 Proposta Financeira ( P ) 0.4

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 

N = Nt x T + Np x P

PESOS DAS PROPOSTAS

88.60

ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: SABERES POPULARES LTDA

NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

85



NT = PT/TPT Proposta mais baixa (Fm) 235,000.00R$       

Proposta do proponente (F) 235,000.00R$       

Quesitos Pontuação Peso PT NP = MP/PPCA 100.00

1) Número de trabalhos socioantropológicos realizados pela entidade junto a coletivos de 

mulheres, utilizando ferramentas participativas
0 1 0   

2) Infraestrutura para a realização das atividades previstas na pesquisa, auditabilidade do 

processo proposto.
1 1 1

3) Qualificação do(a) Coordenador(a) Técnico(a). 1 1 1 Proposta Técnica ( T ) 0.6

4) Recursos humanos a serem mobilizados no projeto com experiencia específica do tema. 1 1 1 Proposta Financeira ( P ) 0.4

5) Exequibilidade da proposta, avaliação de cronograma 2.5 1 2.5

6) Proposta técnica: diretrizes conceituais, técnicas e metodológicas 

da proposta.
0 1 0 NOTA FINAL 

N = Nt x T + Np x P

43.30

ANEXO – PONTUAÇÃO PARTICIPANTES

Empresa: POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA

NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA NOTA FINANCEIRA

5.5

PESOS DAS PROPOSTAS


