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O Sistema Fiep, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO III referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Perguntas em relação itens 1- 2- 5 e 6: Qual o total de pesquisas? 

RESPOSTA 01: Cada item é um tipo de pesquisa, que possui uma metodologia e questionário diferente, por exemplo, 

como consta no descritivo o Item 1 tem entrevista domiciliar já o item 2 é só a digitação do questionário e tratamento 

dos dados. 

 

PERGUNTA 02: Será um tipo só de pesquisa, com vários aspectos a serem coletados, ou mais, já que constam: 

pesquisa mapa social e pesquisa de riscos psicossociais. 

RESPOSTA 02: São diferentes tipos de pesquisa, cada item do Edital é um tipo diferente de pesquisa com 

metodologia e questionário diferente. 

 

PERGUNTA 03: Os números entre os itens de pesquisa e tabulação das pesquisas não batem.  Por isso pergunto: o 

total de pesquisas; 

RESPOSTA 03: cada item é um tipo diferente de pesquisa, e são realizadas sob demandas 

 

PERGUNTA 04: Total de perguntas abertas 

RESPOSTA 04: cada item tem seu próprio questionário, e a quantidade de questões abertas varia, sendo: 

*item 1: 8 questões abertas 

*item 2: 4 questões abertas 

*item 3: 1 questão aberta 

*item 4: 1 questão aberta 

*item 5: 4 questões abertas 

*item 6: 2 questões abertas 

 

PERGUNTA 05: Total perguntas fechadas (este pergunto pq os números não batem) 

RESPOSTA 05: No descritivo de cada item consta a quantidade de entrada de dados que corresponde a quantidade 

de perguntas abertas e fechadas, por exemplo, questionários de pesquisa do tipo “Mapa Social Comunidade” com os 

moradores da comunidade, com aproximadamente 200 entradas de dados por questionário. 

 

PERGUNTA 06: “A CONTRATADA fará o envio dos questionários tabulados juntamente com um relato sobre 

observações realizadas durante a coleta e tabulação (contatos, dificuldades, questionários em branco entre outros 

aspectos)” a) A contratada deverá enviar um relatório de análise do estudo ou um relatório dos fatos ocorridos em 

campo? 

RESPOSTA 06: Relatório com as informações que ocorreram durante o processo de coleta/campo 

 

PERGUNTA 07: A respeito do Item 1, qual seria a duração média de cada questionário? 

RESPOSTA 07: Sobre a duração de cada entrevista do Item 1, em média entre 20 e 30 minutos. 
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PERGUNTA 08: Para melhor entendimento para elaboração da proposta, a respeito do Item 3. “Com 

aproximadamente 70 (setenta) entradas de dados por questionário, correspondendo a 14 (quatorze) variáveis.” 

a) O que se referem sobre as variáveis? 

RESPOSTA 08: Variáveis também podem ser entendidas como blocos ou conjunto de questões, por exemplo, 5 

entradas de dados (questões) são agrupadas e formam uma variável. 

 

PERGUNTA 09: Item 3 “Publicação da pesquisa na Web (e importação de dados do servidor)”. a) Quais serão os sites 

para publicação da pesquisa? 

RESPOSTA 09: A contratada é que fornece o servidor e o site que será hospedado o questionário 

 

PERGUNTA 10: Item 3 “Envio do link da pesquisa aos respondentes via mailing”. a) A contratante fornecerá o mailing 

de respondentes para empresa contratada? 

RESPOSTA 10: A contratada envia o link para a coleta para a contratante     

 

Reiteramos que os serviços (itens) que compõem o Edital 20436/21 serão conforme necessidade do SESI, ou seja, o 

fornecedor executará somente quando solicitado pelo SESI. 

 
 

Curitiba, 25 de março de 2021. 

 
Atenciosamente, 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI 


