
ATA de reunião da diretoria para avaliação e adjudicação do edital e TERMO DE
REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA QUE IRÁ EXECUTAR ATIVIDADES PARA DIAGNÓSTICO DE
ÁREAS A SEREM RECUPERADA JUNTO AOS GRUPOS BENEFICIÁRIOS DO
PROJETO SEMEANDO NOSSOS BIOMAS – Centro de Tecnologia Alternativa - CTA.
A reunião para análise ocorreu em 04 de abril de 2022 de forma online, após os
diretores realizarem os trabalhos de modo remoto. O atraso da análise em referência
ao que foi publicado ocorreu em decorrência de ocorrências de covid 19 entre equipe
e membros da diretoria do CTA. Após período de recebimento de proposta foram
recebidas conforme edital 02 (duas propostas). Analisada pela diretoria constatou as
seguinte análise: Proposta apresentada por Lindomar de Oliveira foi classificada nos
critérios técnicos com 18 pontos; nos critérios de experiências de atuação com 149
pontos e apresentou uma proposta financeira toral de 14.000,00 (quatorze mil) reais.
Proposta apresentada por Alvori Cristo dos Santos foi classificada nos critérios
técnicos com 11 pontos; nos critérios de experiências de atuação com 105
pontos totalizando 116 pontos e apresentou uma proposta financeira de
34.560,00 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta) reais. A comissão
(diretoria) após análise e por definições dos critérios de análise, resolveu definir
como primeira proposta elegível para contratação a proposta de Lindomar
Oliveira. ainda com base nos critérios técnicos e de experiências fica elegível
em segundo lugar a proposta de Alvori Cristo dos Santos. esta segunda, no
entanto ultrapassa em termos de valores os recursos disponíveis par a
realização do trabalho. nesses termos em não logrando êxito a contratação da
primeira proposta o cta poderá negociar os valores da segunda proposta e se
for o caso, efetuar a contratação. Neste mesmo termo como de praxe em todos
os editais do CTA os currículos participantes passam a fazer parte de nosso
banco de currículo de forma já analisada e qualificados quanto aos termos
técnicos, podendo assim ser contratada pelo CTA para serviços adequados aos
currículos por meio de simples cotações de preço dentro do banco de currículo.
O CTA deverá então comunicar aos participantes os termos desta ata,
informando inclusive quanto à inclusão do currículo no nosso banco de
currículo. Miraci Pereira Silva, Vilmon Alves Ferreira,Saguio Moreira Santos



Termo de adjudicação 04 de abril de 2022.
A diretoria como comissão responsável pela análises relacionada ao TERMO
DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA QUE IRÁ EXECUTAR ATIVIDADES PARA DIAGNÓSTICO DE
ÁREAS A SEREM RECUPERADA JUNTO AOS GRUPOS BENEFICIÁRIOS DO
PROJETO SEMEANDO NOSSOS BIOMAS – Centro de Tecnologia Alternativa - CTA.
adjudica a contratação da proposta técnica financeira de Lindomar Oliveira como
primeira opção de contratação e como segunda opção de contratação a proposta de
Alvori Cristo Santos sendo esta, condicionada a negociação relacionada aos valores
apresentados. adjudica ainda pela inserção de ambos os currículos para atualização
do banco de currículo do CTA, podendo futuras contratações serem executadas por
consultas de preços internamente no banco de currículos. Fica os candidatos com
prazo de 24 horas após a publicação para interpor recursos quanto a esta
adjudicação, e 42 horas para negar a inserção de seu currículo em nosso banco de
currículos. Em caso de recursos, seja qual for o CTA, terá 24 horas para dirimir no
âmbito desta comissão quanto aos pedidos.
Por ser verdade e estando certo, publique se e passado os prazos necessários para
as providências de contratação dos serviços.

Miraci Pereira Silva

Vilmon Alves Ferreira

Saguio Moreira Santos


