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PESQUISA DE PREÇOS nº 121/2020 
 

ATA DE RESULTADO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONSULTORIA 
PARA ASSESSORAR A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA 
 
 

Decreto 8.726/2016 Art. 36. As compras e 
contratações de bens e serviços pela organização da 
sociedade civil com recursos transferidos pela 
administração pública federal adotarão métodos 
usualmente utilizados pelo setor privado. 

 
 

Ao vigésimo dia do mês de Novembro de 2020, às 10h00min, deu-se início ao procedimento de seleção 
Pessoa Física para Contratação de Pessoa Física para 720 (setecentas e vinte) horas técnicas de 
Consultoria para Assessorar a Elaboração de Planos de Sustentabilidade Econômica, conforme 
Termo de Fomento nº 857556/2017, celebrado com o Ministério do Trabalho – MTb (extinto), por 
intermédio da Secretaria Nacional Solidária/SENAES (extinta), publicado em extrato no D.O.U., em 
02/01/2018, seção 3. Cabe esclarecer que o citado Termo de Fomento foi subrogado ao Ministério da 
Cidadania por ocasião da Reforma Administrativa, ocorrida por força da Lei nº 13.844/2019 e do 
Decreto Federal nº 10.357/2020.  
A Comissão de Seleção, após o encerrado todos os prazos referentes ao processo seletivo, descreve-o a 
seguir em sua totalidade: a) a publicação da Pesquisa de Preços nº 121/2020 ocorreu no dia 16/11/2020 
no site do Cefuria, com prazo máximo para apresentação da Documentação requerida até às 23h59 do 
dia 19/11/2020. b) A habilitação, isto é, a análise da documentação dos candidatos, foi realizada pela 
comissão no dia 20/11/2020, no período compreendido entre as 10h e as 12h. c) A classificação se deu 
em seguida.  
Foram avaliados três candidatos: DIONATAN CRISTIAN GONÇALVES DE LIMA, brasileiro, 
Bacharel em Administração, com Bacharelado em Ciências Contábeis e Especialização em Economia e 
Desenvolvimento Agrário ambos em Andamento, que ofertou o serviço no valor de R$ 70.560,00 
(setenta mil, quinhentos e sessenta reais); INGRID DE MATOS MARTINS, brasileira, Bacharel e 
Mestrado em Administração, que ofertou o serviço no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); 
e JOÃO ROGÉRIO PADILHA, brasileiro, Bacharel em Ciências Contábeis, que ofertou o serviço no 
valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 
Um dos candidatos não apresentou todos os documentos em conformidade com a Pesquisa de Preços nº 
121/2020, constantes do item cinco – Documentação para Inscrição. 
Assim, devido à relevância das experiências profissionais e ao menor valor ofertado, obedecendo os 
critérios de MELHOR TÉCNICA e MENOR PREÇO, é declarado como vencedor o candidato 
DIONATAN CRISTIAN GONÇALVES DE LIMA para o fornecimento do serviço cotado. 

 
Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente ata que vai assinada por mim, relatora dessa Comissão 
de Seleção. 

 
Curitiba, 20 de novembro de 2020. 

 
 
 

Luzia Alves da Cruz Cabral Nunes 
Relatora da Comissão de Seleção 
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