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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ATA DE REUNIÃO N. 30/2021 

1º EXERCÍCIO DA 18ª LEGISLATURA 

 

Às 14h00 do dia 11 de novembro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, designados pela Portaria n. 147/2021, de 25 de agosto de 2021, de forma 

presencial, para deliberar sobre os seguintes assuntos:   

 

ATO DA MESA: 019/2021 que autoriza o certame licitatório para contratação de 

empresa especializada em serviço de levantamento estatístico de dados, quantitativo, do tipo 

não probabilístico, por cota com o objetivo de avaliar junto à população do município de Suzano 

o desempenho dos órgãos municipais, políticas públicas, programas e ações do Poder Público, 

abrangendo as áreas urbana e rural do município. 

 

O presidente agradeceu a presença de todos e informou o recebimento (via correio 

eletrônico), em 10/10/2021, de pedido de esclarecimentos do Edital da empresa “ASD Treinamentos”, 

assim constando: 

 

“Boa tarde, 

Segue pedido de esclarecimento - Pregão Presencial - Processo n. 120/2021 

Modalidade: 

Pregão Presencial n. 03/2021 – PP 

Questionamentos: 

1 - As pesquisas podem ser as 4 realizadas de forma presencial? 

2 - Serão fornecidos os contatos telefônicos para as pesquisas por telefone? 

Empresa: Asd Treinamentos 

CNPJ: 10.619.017/0001-85 

Favor confirmar o recebimento. 

Att,” 
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Assim, temos: 

 

1) O referencial dispõe que serão realizadas duas pesquisas na forma presencial e duas na 

forma CATI (telefone), conforme Item 7.11 do Termo de Referência. Também consta no Item 7.13 do 

Termo de Referência: A quantidade de pesquisas sugeridas neste Termo de Referência para cada tipo de 

método de seleção de entrevistados não representa que a CONTRATANTE está obrigada a cumprir o 

quantitativo, podendo ela optar por outra proporção, que não meio a meio, caso assim entenda oportuno 

e necessário, devendo tal consideração ser levada em conta para fins de apresentação da proposta de 

preços e Item 7.14: Ainda assim, os valores de amostra, margem de erro, intervalo de confiança, verificação 

e checagem permanecem os mesmos, para ambos os métodos. 

 

2) Caberá a empresa Contratada a responsabilidade pela coleta dos contatos telefônicos 

para as pesquisas. 

 

Não havendo, por ora, nada mais a tratar, às 14h40min deu-se por encerrada a reunião, 

lavrando-se a presente Ata que vai subscrita pelos membros presentes da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

 

JULIO CEZAR MAYER 

PRESIDENTE 

 

SIDINEY AP. LOPES DE SOUZA 

MEMBRO 

 

 

FRANCISCO EVERSON MARINHO MARQUES 

MEMBRO 

 

 

TAIANE KELLY FERNANDES DA SILVA 

MEMBRO 

PEDRO VITOR A. DE SOUZA 

MEMBRO 

SIMONE MARIA ALENCAR 

MEMBRO  

 

 

 

         Osmar Alves Da Silva 

                       Membro 


		2021-11-11T14:24:39-0300
	Comissão Permanente de Licitação - Câmara Municipal de Suzano




