
 

”Em atenção ao requerimento de informação sobre as condições objetivas de 
pontuação advindas do TRPJ CONASEMS 006/2021, seguem orientações: 

 Os critérios de avaliação de propostas estão especificados no TRPJ 006/2021, nos 
seguintes termos: 

5.5 Serão adotados como critérios de escolha da melhor proposta a MELHOR 
TÉCNICA (40%) e o MENOR VALOR GLOBAL (60%) ofertado para atendimento 
de todas as exigências de qualidade e quantidade previstas neste Termo de 
Referência e seus Anexos. 
5.5.1    Para análise da Melhor Técnica, a Comissão de Seleção fará uma 
avaliação do Portfólio, atribuindo-se a ele uma nota entre 0 e 10, sendo 
observadas as evidências que comprovem os seguintes aspectos: (i) 
atendimento às exigências técnicas para aplicação dos inquéritos quantitativos 
e qualitativos; (ii) variedade de métodos de investigação e análise utilizados 
em pesquisas já realizadas; (iii) qualificação dos profissionais envolvidos nas 
pesquisas; e (iv) experiência em investigações similares que apresentem 
elementos e/ou fundamentos para tomadas de decisão sobre o objeto 
estudado. 

 Ademais, ao detalhar os documentos que devem ser apresentados pela pessoa 
jurídica interessada, juntamente com a Proposta se Preços, o TRPJ 006/2021 prevê o 
seguinte:  

          3.1.1 (...) 
a.1) O Portfólio deverá apresentar evidências sobre a expertise em realizar 
pesquisas quali-quantitativas e respectivos métodos de análise utilizados; 
precisa demonstrar experiência em coletar dados por meio de coletas 
telefônicas, online ou por disparo em Whatsapp, além de disponibilidade de 
ferramentas próprias para processamento dos dados e sistema para 
comprovar as entrevistas; deve apresentar experiência em pesquisas 
qualitativas descrevendo os formatos utilizados para coleta dos dados 
(individuais ou em grupos), método de codificação ou categorização e análise 
desses dados; deve também dispor que a proponente possui modelo de 
transparência para verificação dos dados e dos questionários e experiência em 
cruzamento de técnicas de análise;  além de vir acompanhado de documentos 

que comprovem o atendimento aos critérios de avaliação da melhor técnica 

dispostos no subitem 5.5.1 deste TRPJ. 

O processo de avaliação da MELHOR TÉCNICA será conduzido pelos membros 
da comissão de avaliação que, individualmente, preencherão uma guia de avaliação 
do Portfólio apresentado por cada ofertante. Cada membro da comissão de avaliação 
identificará as evidências que possam subsidiar a análise e avaliação de cada um dos 
quatro critérios, conforme observado a seguir: 

 Critério de análise (i): os trabalhos já realizados pela empresa atendem às exigências 
técnicas para aplicação dos inquéritos quantitativos e qualitativos objeto deste TRPJ? 

Pontuação: 0 a 10 
  



 

Critério de análise (ii): As evidências de trabalhos anteriores demonstram que 
a empresa tem experiência no uso de métodos variados de investigação e 
análise? 
Pontuação: 0 a 10 

Critério de análise (iii): pela análise dos currículos (Lates e/ou Vitae) dos 
pesquisadores, é possível verificar a experiência dos mesmos na realização de 
trabalhos semelhantes ao objeto deste TRPJ? 
Pontuação: 0 a 10 

Critério de análise (iv): pela análise de outros trabalhos ou outras evidências 
apontadas pela empresa interessada, é possível afirmar que há experiência em 
investigações similares que apresentem elementos e/ou fundamentos para 
tomadas de decisão sobre o objeto estudado? 
Pontuação: 0 a 10 

A pontuação final de cada avaliador será a soma das pontuações de cada um dos 
quatro critérios de análise, podendo ficar entre 0 e 40. 

A pontuação final do critério MELHOR TÉCNICA, será a média das pontuações dos 
integrantes da Comissão de Seleção, também dentro do intervalo entre 0 e 40 pontos. 

Sem mais, nos colocamos à disposição para outras informações que considerem 
pertinentes.” 

Att, 

Compras CONASEMS 


