
 

 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO 

 

Às 14h 00min do dia 26/07/2021, 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. 

Enviou proposta para a participação da concorrência o CENTRO DE TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS DA ZONA DA MATA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.323.796/0001-20. 

Foram analisados todos os documentos e ao final, a Comissão Permanente de Compras 

resolveu realizar diligência, nos termos do item 8.6 do Ato Convocatório de nº 002/2021, destinada 

a esclarecer e complementar a instrução do processo. 

Conforme estabelecido no item 8.5 do Ato Convocatório de nº 002/2021, os subitens 8.2.3 e 

8.2.4. seriam avaliados através de currículo lattes ou vitae atualizado do profissional que integre o 

quadro de funcionários da empresa, podendo ser comprovado este vínculo através de contrato de 

prestação de serviços, carteira de trabalho ou parte societária no contrato social da empresa. 

Foi encaminhado pela proponente link de acesso aos currículos das profissionais mobilizadas 

para o projeto, porém, em virtude da plataforma de currículos acadêmicos Lattes estar fora do ar nesta 

tarde do dia 26/07/2021, não foi possível consultar o currículo de nenhuma das profissionais. 

Neste sentido, a proponente deverá enviar o currículo lattes ou vitae atualizado das 

profissionais, que serão objeto de pontuação. A Comissão Permanente de Compras fixou o prazo de 

3 (três) dias úteis, contados de 27/07/2021 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. 
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