
 
 

ATA DE JULGAMENTO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 17/2020 

Porto Alegre, 25 de novembro de 2020. 

  Conforme exigências e critérios elencados no edital supra referido, foram 

avaliadas as três propostas recebidas, conforme apresentado no quadro abaixo:  

Quadro de avaliação de preço e técnica das propostas do edital 17/2020 
 

  Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 

Exigências do edital Inst. Padre Josimo 
Ass. Ponto de 

Cultura Quilombo 
do Sopapo 

Clics da Luci 

Documentos exigidos       

CNPJ ok ok ok 

Prova de regularidade INSS   ok ok 

Prova de regularidade INSS:   ok ok 

Prova de regularidade com Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal: 

  ok ok 

Cotação: ok ok ok 

Portfólio:  ok ok ok 

Critérios de avaliação portfólio       

 Experiência geral em elaboração de 
portais, sites, mídias sociais (3 pontos): 

3 3 3 

Experiência com ênfase no terceiro 
setor em elaboração de portais, sites, 

mídias sociais (5 pontos  
5 5 5 

Experiência com ênfase na economia 
solidária, povos tradicionais, 

movimentos sociais, organizações 
sociais em defesa de direitos em 

elaboração de portais, sites, mídias 
sociais (10 pontos) 

9 10 9 



 

Observações do Portfólio 

Em documento de 
word, citando 9 

anos do programa 
Vidas no Sul e 

elencando vídeos-
aulas produzidos 

para o CAMP 
(Fazer Solidário, 

Fundo Solidário e 
PopRua), sem link. 

Elenca diversidade 
de produções 

audiovisuais com 
links e 

apresentação 
gráfica de grande 

qualidade. 
Produções amplas, 
abrangendo temas 

da cultural, 
identitária e luta 

antirracista, 
movimento social, 

ativismo de 
periferia e 

economia solidária 
feminista.  

Portfólio e link de 
Instaram com 
apresentação 

dinâmica e 
"jovem"; temas de 

ativismo, 
juventude e 

afirmação afro 
feminina 
presente.  

Valor da Proposta 39.700,00 39.400,00 38.900,00 

Parecer  
Faltam 

documentos. 

Documentação e 
critérios 

integralmente 
contemplados 

Melhor preço.  

Pontuação 27 28 27 

 

Parecer da Comissão de Julgamento, formada por Marcia Falcão, Daniela Tolfo e Mauri 

Cruz: tendo em vista os documentos apresentados e os valores, deliberamos que a 

proposta da Associação Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo é a selecionada para 

realização do serviço, conforme edital 17/2020.  

 

Secretaria Executiva 

Daniela Tolfo 


