
 

SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NACIONAL DO CONASEMS SOBRE AS AÇÕES DE 

IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO IMUNIZASUS 

ATA DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO 

OBJETO: Seleção de “Projeto de Pesquisa Nacional sobre as ações de Imunização nos territórios 
municipais no âmbito do ImunizaSUS”, e para a contratação da instituição autora do projeto 
selecionado para a realização da pesquisa entre os meses de abril e dezembro de 2021.  

DATA: 30/03/2021 
HORÁRIO: 17:26h 

I INTRODUÇÃO 

Às dezessete horas e vinte e seis minutos do dia 30 de março de 2021, na sala de Reuniões 
José Ênio Servilha Duarte, reuniu-se a Comissão de Seleção encarregada de avaliar as 
Propostas de Serviços e Preços encaminhadas por ofertantes interessados em prestar os 
serviços previstos em Regulamento específico publicado no Portal do CONASEMS em 
05/03/2021. 

O grupo já havia se reunido anteriormente em 22/03/2021 para cumprir o propósito para o 
qual foi incumbido, e uma vez verificando que, ao fim do horário previsto no Art. 7º do 
mencionado Regulamento, apenas uma interessada manifestou interesse em participar do 
processo seletivo encaminhando a proposta de Projeto de Pesquisa, documentação de 
habilitação e respectiva proposta de preços, a Comissão decidiu, com fulcro no subitem 4.3 
do Regulamento Interno de Compras e Contratações de Bens, Obras e Serviços do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), prorrogar o prazo a fim de obter 
um mínimo de 03 (três) propostas válidas, e com base no Art. 9º do Regulamento da Seleção 
publicou naquele mesmo dia o comunicado de prorrogação do prazo para envio de outras 
propostas. 

Na nova data e horário informados no comunicado de prorrogação, verificou-se que, 
novamente, apenas a mesma e única ofertante ratificou o seu interesse em seguir 
participando do processo seletivo por meio de expediente direcionado à Comissão de Seleção 
(PR 020/2021).  

II ANÁLISE FORMAL 

A única ofertante com interesse manifesto em participar do processo seletivo a que nos 
referimos no capítulo anterior é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) que, 
desde 1975, tem por finalidade apoiar e fomentar a realização de atividades de Pesquisa, 
Ensino, Extensão, e o Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais, 
e demonstrou na documentação encaminhada já no primeiro momento satisfazer os 
requisitos estabelecidos nos Art. 4º e 8º. 

III JULGAMENTO 

Com a finalidade de esclarecer o julgado por essa Comissão achamos pertinente uma vez mais 
informar que o objeto da seleção estabelecida pelo Regulamento que aqui se cuida é a 
Seleção de Projeto de Pesquisa Nacional sobre as ações de Imunização nos territórios 
municipais no âmbito do ImunizaSUS, e bem assim a contratação da instituição autora do 
projeto selecionado para a realização da pesquisa entre os meses de abril e dezembro de 
2021 e está vinculada em projeto de maior envergadura que tem por finalidade o 
Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais. 



 

Espera-se dessa importante investigação a ampliação dos conhecimentos a respeito dos 
maiores desafios das ações de imunização no País, motivo pelo qual pretende-se que seja 
realizada por instituição de pesquisa qualificada, que tenha comprovada experiência em 
saúde coletiva. 

Como dito no instrumento convocatório, essa necessidade de qualificação e expertise da 
instituição parceira será fundamental para que ela possa apoiar o projeto, não apenas para 
aprofundar o conhecimento científico sobre o tema, mas para construir e possibilitar a 
incorporação de novos saberes nas capacitações realizadas e auxiliar o aprimoramento de 
políticas públicas de saúde.  

O fato de, na primeira oportunidade em que foi facultado a ofertantes interessados 
submeterem um projeto de pesquisa e respectiva proposta financeira, como prevê o 
instrumento convocatório, ter sido a FUNDEP a única que se ocupou do desenvolvimento 
desse instrumento de investigação, já demonstrava por si só o seu notório interesse e 
dedicação.  

A clara pretensão dessa Comissão ao decidir prorrogar o prazo para apresentação de 
propostas na forma do Art. 9º do Regulamento da presente seleção e amparado no subitem 
4.3 do Regulamento Interno de Compras e Contratações de Bens, Obras e Serviços do 
CONASEMS tinha como premissa, todavia, favorecer a ampla concorrência buscando a 
proposta mais vantajosa em um cenário com um mínimo de 03 (três) propostas válidas, o que 
terminamos por não conseguir quando na segunda ocasião percebemos que somente a 
FUNDEP se manifestou ratificando o seu interesse em executar os serviços propostos. 

Impelidos, no entanto, pelo Princípio da Eficiência, torna-se também objeto do nosso trabalho 
a busca por resultados positivos e em tempo razoável. Importante ressaltar que vivemos 

nesse momento uma grande expectativa sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19, 
e desde já, somos desafiados a investigar maiores desafios das ações de imunização no País. 

Juntamente com a documentação de habilitação e o projeto de pesquisa, a FUNDEP enviou 
sua proposta de preços para desenvolvimento da investigação aqui pretendida, cuja soma do 
valor cobrado para a realização de todas as etapas importa em R$2.770.129,00 (dois milhões 
setecentos e setenta mil cento e vinte e nove reais). 

Ao analisarmos a proposta de preço encaminhada pela FUNDEP e bem assim os contratos 
enviados (constantes do seu portfólio) referentes a serviços anteriormente prestados a outras 

instituições, verifica-se que o valor ofertado conserva paridade e proporcionalidade com 
aqueles exigidos nesses serviços pretéritos, quando similares aos aqui pretendidos. 

Dito isso, passamos a discorrer sobre a avaliação do projeto de pesquisa apresentado, cuja 
avaliação segue em anexo a esta Ata e onde se pode verificar que a proposta apresentada 
pela FUNDEP satisfez todos os requisitos constantes do Art. 17 do Regulamento. 

Em face ao exposto, esta Comissão que, encarregada de receber e avaliar as propostas 
recebidas em atenção ao Regulamento para seleção de Projeto de Pesquisa Nacional sobre as 
ações de Imunização nos territórios municipais no âmbito do ImunizaSUS, e para a 
contratação da instituição autora do projeto selecionado para a realização da pesquisa entre 
os meses de abril e dezembro de 2021, verificou que nas duas oportunidades em que foi 
facultado a ofertantes interessadas o encaminhamentos de propostas somente a Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) manifestou interesse e por isso a declara 
vencedora da presente seleção. 

V ENCERRAMENTO 

Será dada publicidade do resultado da presente avaliação. 



 

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 21:28h de hoje, 30/03/2021, sendo 
lavrada a presente Ata, para fins de direito, que vai assinada pelos integrantes da Comissão 
de Seleção. 
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PRESIDENTE 
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QUADRO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS - AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Avaliador Pontuação 

Av1 Av2 Av3 Av4 Av5 Média Peso Nota Final 

1. Metodologia da pesquisa  4 5 5 4 5 4,6 4 18,4 

2. Possibilidade de intervenções duradouras a partir dos 
resultados previstos no projeto de pesquisa  

3 5 5 4 4 4,2 3 12,6 

3. Alinhamento do projeto de pesquisa às diretrizes do 
Sistema Único de Saúde e ao Programa Nacional de 
Imunizações  

4 4 4 4 4 4 1 4 

4. Experiência em estudos qualitativos e quantitativos com 
intervenções em políticas públicas de saúde  

5 5 5 5 5 5 3 15 

5. Experiência institucional em realização de pesquisas e 
investigações similares . 

4 4 4 4 5 4,2 1 4,2 

6. Qualidade do corpo técnico-científico  5 5 4,5 5 5 4,9 1 4,9 

7. Adequação do parque tecnológico da instituição à 
abrangência do projeto proposto  

5 4 4 4 4 4,2 1 4,2 

8. Valor Global do projeto  4 5 4 5 4 4,4 3 13,2 

9. Exequibilidade do Plano de Trabalho tendo em vista a 
dimensão da pesquisa, as metas e os resultados 
esperados  

4 5 5 4 5 4,6 2 9,2 

10. Coerência entre o projeto apresentado com o orçamento 
proposto 

4 4 5 5 5 4,6 1 4,6 

NOTA FINAL  90,3 
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