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

Em tempo: solicitação de esclarecimentos Edital Pregão Eletrônico 17/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 14 de dezembro de 2021 11:03
Para: "[COMERCIAL] CP2 Pesquisas" <comercial@cp2.com.br>
Cc: CP2 <cp2@cp2.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. Patrícia Ananias Figueiredo, bom dia! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados em 13/12/2021 às 22h11: 

PERGUNTA 1: "Em tempo, gostaria também de citar o item 4.7, 4.8 e 4.9 do Edital, gostaria de
esclarecimentos de como se dará o sorteio dos entrevistados. Em entrevistas telefônicas e online,
qualquer mailing que conseguirmos para trabalhar não irá abranger 100% da população, o que não
acontece em pesquisas domiciliares. Não vemos sentido a realização de  um sorteio uma vez que um
mailing já é direcionado, e conseguir alguém que responda a pesquisa e que esteja dentro da cota já é
muito difícil. Assim não faz sentido este tipo de sorteio". 

RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Pesquisas e Tecnologia da
Informação - GEPTI, pode ser utilizado qualquer técnica de sorteio, o importante é que a amostra
tenha entrevistas em todos os bairros de cada território de gestão compartilhada do município de BH e
respeite as cotas pré-determinadas no Edital. 

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 ter., 14 de dez. de 2021 às 08:47, 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
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
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Em seg., 13 de dez. de 2021 às 22:11, [COMERCIAL] CP2 Pesquisas <comercial@cp2.com.br> escreveu: 
Prezados,
 
Em tempo, gostaria também de citar o item 4.7, 4.8 e 4.9 do Edital, gostaria de esclarecimentos de como se dará
o sorteio dos entrevistados. Em entrevistas telefônicas e online, qualquer mailing que conseguirmos para
trabalhar não irá abranger 100% da população, o que não acontece em pesquisas domiciliares. Não vemos
sentido a realização de  um sorteio uma vez que um mailing já é direcionado, e conseguir alguém que responda
a pesquisa e que esteja dentro da cota já é muito difícil. Assim não faz sentido este tipo de sorteio.
 
Atenciosamente, 
 
Patrícia Ananias Figueiredo
Gerente
CRA/MG - 01-062236/D 
 

 
Desde 1987 trabalhando com excelência e expertise em pesquisas.
Contato: 31 | 3071-8400 - comercial@cp2.com.br
 
 
 
Em seg., 13 de dez. de 2021 às 17:26, 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
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., 13 de dez. de 2021 às 17:13, [COMERCIAL] CP2 Pesquisas <comercial@cp2.com.br> escreveu: 

A CP2 Consultoria Pesquisa e Planejamento Ltda, CNPJ 22.642.565/0001-05, solicitar esclarecimentos
sobre o Pregão Eletrônico 017/2021, referente a contratação de empresa especializada em realização de
pesquisa quan�ta�va de opinião no que tange à:

1 – Mudança na forma de coleta de dados. Esta mesma pesquisa foi realizada em 2017, 2019 e
anos anteriores de forma Domiciliar. Para 2021 prevê a coleta de dados por telefone e por
formulário online. Gostaria de esclarecimentos do porque a mudança na forma de coleta de
dados já que devido ao controle da pandemia, já é possível coletar os dados presencialmente?

2 – Com a mudança na forma de coleta de dados, a exigência do mapa georreferencido para os
domicílios pesquisados não se aplica uma vez que a pesquisa por telefone e pelo formulário
online não é possível coletar os dados via GPS como se faz na coleta de dados domiciliar. Caso o
entrevistado não forneça seu endereço completo para buscar a coordenadas manualmente, que
é a úl�ma questão do ques�onário prévio, torna-se impossível obter esta informação e o
ques�onário, depois de todo aplicado, será descartado. Tornar esta informação um filtro no
ques�onário pode inviabilizar a coleta de dados. Os dados de telefone e endereço, de acordo
com nossas experiência em pesquisa, são informados para localizar o entrevistado para a
checagem do trabalho realizado.

3 -  Será fornecido o banco de dados do público alvo contendo o número de telefone e e-mails de
contato? De acordo com a legislação atual, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados,
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as informações pessoais são dados sensíveis, di�ceis de serem adquiridos no mercado e tão
segmentados como é solicitado na cota de sexo, idade, escolaridade, renda e bairro.

4 – De acordo com o Código de é�ca da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a
qual somos filiadas e que regulamenta o setor de pesquisa no Brasil, e o padrão mundial
ESOMAR, a empresa de pesquisa não se pode fornecer informações que caracterizam o
entrevistado ao contratante. Trata-se de garan�r ao respondente o anonimato que   “é uma
garan�a que implica no apagamento ou modificação dos dados de iden�ficação pessoal
resultando em dados que não iden�fiquem as pessoas. Alguns exemplos incluem esfumaçar as
imagens para descaracterizar os rostos ou entregar os resultados como agregação esta�s�ca
para assegurar que não se possa iden�ficar uma pessoa em par�cular”. É possível entrar o banco
de dados, fazer análises, cruzamentos dos dados, garan�ndo o anonimato do respondente. Por
tanto solicitamos esclarecimentos de como será esta garan�a com a entrega do banco de dados
completo com estas informações.

 

Por fim, gostaria de uma revisão deste edital por esta comissão quanto ao desenho desta pesquisa uma
vez que, da forma como está sendo divulgada, ela foi desenhada para ser domiciliar e não por telefone e
formulário online como está solicitando este edital.

Atenciosamente,
 
Patrícia Ananias Figueiredo
Gerente
CRA/MG - 01-062236/D 
 

 
Desde 1987 trabalhando com excelência e expertise em pesquisas.
Contato: 31 | 3071-8400 - comercial@cp2.com.br
 

mailto:comercial@cp2.com.br

