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

Dúvidas a respeito do Edital PE 17/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 13 de dezembro de 2021 16:43
Para: "contato@nuvar.com.br" <contato@nuvar.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. 

Prezado Sr. Claudir Olípio Gräf, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento solicitado.

PERGUNTA 1: "Venho por meio deste solicitar informações quanto a base de dados de contatos de
clientes BHTRANS a serem utilizados na pesquisa de opinião que está sendo contratada pelo pregão
eletrônico nº. PE17/2021 
Esta base será fornecida pela BHTRANS, ou a empresa contratada precisa aleatoriamente identificar
clientes da companhia para aplicar o questionário?" 

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. 

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., 13 de dez. de 2021 às 16:24, 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 16:18, contato@nuvar.com.br <contato@nuvar.com.br> escreveu: 

Olá,  
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Venho por meio deste solicitar informações quanto a base de dados de contatos de clientes BHTRANS a serem
utilizados na pesquisa de opinião que está sendo contratada pelo pregão eletrônico nº. PE17/2021 

Esta base será fornecida pela BHTRANS, ou a empresa contratada precisa aleatoriamente identificar clientes da
companhia para aplicar o questionário?

Desde já agradeço se for possível me esclarecer esta dúvida. 

Att. 

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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