
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

DÚVIDA REFERENTE AO PE 17/2021

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 6 de dezembro de 2021 17:04
Para: comercial1@focoopiniao.com.br
Cc: cleisi@focoopiniao.com.br
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>, DALVA CANDIDA RIBEIRO MUNAYER
<dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 17/2021 - Contratação de empresa especializada para realização de
pesquisa quantitativa de opinião.

Prezada Sra. Karolyne Leite, boa tarde!

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados.

PERGUNTA 1: "Como a pesquisa ocorrerá por telefone e questionário on-line, o cadastro com dados
do público-alvo (contendo telefone e e-mail), será disponibilizado pela BHTrans"

RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Pesquisas e Tecnologia da
Informação - GEPTI, a BHTRANS não irá disponibilizar o banco de dados. Cabe à empresa contratada
criar este banco com o público alvo.

PERGUNTA 2: "Como coletar o GPS (coordenada georeferenciada) uma vez que a pesquisa é por
telefone ou on-line? Apenas em pesquisa presencial realizada via aplicativo este dado pode ser
registrado".

RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Pesquisas e Tecnologia da
Informação - GEPTI, os usuários que realizarem a entrevista remotamente deverão informar seu
endereço. Diante disso, a empresa deverá georreferenciar manualmente estas entrevistas.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em seg., 6 de dez. de 2021 às 13:53, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu:

Prezados,

Confirmamos o recebimento.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
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Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em seg., 6 de dez. de 2021 às 13:36, <comercial1@focoopiniao.com.br> escreveu:

Boa tarde,

A empresa FOCO OPINIÃO E MERCADO EIRELI EPP, possui as seguintes dúvidas referentes ao PE
17/2021 "OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de pesquisa quantitativa de
opinião."

1. Como a pesquisa ocorrerá por telefone e questionário on-line, o cadastro com dados do público-alvo
(contendo telefone e e-mail), será disponibilizado pela BHTrans?

2. Como coletar o GPS (coordenada georeferenciada) uma vez que a pesquisa é por telefone ou on-line?
Apenas em pesquisa presencial realizada via aplicativo este dado pode ser registrado.

Pedimos por gentileza o esclarecimento das mesmas.

Respeitosamente,

Karolyne Leite

Coordenadora Comercial
Foco Opinião e Mercado Eireli EPP

CNPJ 08.255.393/0001-96
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