
 
 
 
 

CIM-AMFRI 

ESCLARECIMENTO Nº 3 REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 01/2019 

 

 

1- Considerando que o Termo de Referência, na página 32, informa que ao final da 

entrevista o entrevistado será convidado a instalar um aplicativo que “irá registrar, por 

meio de GPS, as suas viagens por um período de 2 semanas”; considerando ainda, que 

na página 39 há uma imagem de tela deste aplicativo, ainda em inglês, pergunta-se: 

 

1.1- Este aplicativo será fornecido pela AMFRI para que a empresa contratada possa 

instalá-lo junto aos entrevistados? 

Resposta: Será Fornecido pelo CIM-AMFRI. 

 

1.2- Em caso de resposta negativa à questão anterior, como será tratado o fato do objeto 

da licitação não incluir qualquer menção ao desenvolvimento deste aplicativo? 

Resposta: A resposta foi positiva. 

 

1.3- Em caso de resposta positiva, a AMFRI (ou o desenvolvedor do aplicativo) darão 

suporte à empresa contratada para que ela possa instalar o aplicativo e treinar o 

entrevistado no seu uso? 

Resposta: Sim. 

 

1.4- Em razão da inexistência de informações mais detalhadas sobre este aplicativo e sua 

utilização, entende-se que a recepção, tratamento e acompanhamento dos dados obtidos 

no seu uso pelos entrevistados não integra o escopo dos trabalhos, os quais se limitarão 

ao processamento dos dados das pesquisas presenciais. Este entendimento está correto? 

Resposta: Correto. 

 

2- Considerando que: (i) o Termo de Referência, na página 30, informa a pesquisa será 

realizada em até 50 zonas de tráfego; (ii) que nesta mesma página é informado que a 

amostragem é “de cerca de 1000 domicílios”; (iii) que na página 32, já é dito que a região 

de aplicação da pesquisa será dividida em 50 zonas (observe-se que não há mais a 

informação “até 50 zonas”; (iv) que nesta mesma página há a informação do erro 

estatístico, máximo admissível, de 10%, com intervalo de confiança acima de 90%; (v) e 

que a amostra de domicílios é fator determinante do custo da pesquisa, pergunta-se: 
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2.1- Pode-se adotar como certa a amostra de 1000 domicílios? 

Resposta: Correto 

 

2.2- A região de estudo poderá contar com quantidade de zonas de tráfego inferior a 50 

zonas de modo a permitir a observância do erro estatístico? Isto pois, pela experiência da 

empresa em aplicação de pesquisas de origem e destino domiciliar (mais de 150 mil 

domicílios no país, em 20 anos) para a obtenção de erros estatísticos desta ordem são 

necessárias de 60 a 80 domicílios por zona, o que resultaria uma maior amostra ou uma 

menor quantidade de zonas. 

Resposta: Sim Poderá. 

 

3- Considerando o prazo muito curto para a realização dos trabalhos de planejamento da 

pesquisa, sorteio da amostra e envio da correspondência, perguntamos: 

 

3.1- A AMFRI conta com listas de domicílios para serem fornecidas ao contratado? 

Resposta: Não. 

 

3.2- A AMFRI conta com bases de dados georreferenciadas do sistema viário dos 

municípios para serem fornecidas? 

Resposta: Não. 

 

3.3- A AMFRI já desenvolveu algum trabalho preliminar, como o de zoneamento de 

tráfego para suporte aos estudos? 

Resposta: Não. 

 


