CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA
Em atendimento às previsões contidas na Lei n.º 12.232/2010, que dispõe sobre as normas
gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade
prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências, o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, autarquia federal instituída pela
Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede na Rua Dr. Zamenhof, nº. 35, Alto da
Glória, Curitiba/PR, informa aos interessados que procederá à abertura dos envelopes das
empresas que concorrem para prestação do serviço de pesquisa, no dia 23 de março de 2021,
às 9h30.
As propostas devem seguir os requisitos estabelecidos no Anexo desta publicação.
Os envelopes com as propostas devem ser entregues até as 18h30 do dia útil anterior à
abertura, 22 de março de 2021, na Trade Comunicação e Marketing, na Rua dos Funcionários,
26, Ahú, Curitiba/PR. Se o Decreto Municipal de lockdown em Curitiba for prorrogado, será
enviado e-mail e publicada alteração do edital com o novo local de entrega dos envelopes.
Os interessados poderão comparecer ao endereço citado, na data e horário previstos para
abertura dos envelopes. Será permitida a participação de um representante por empresa,
respeitando as normas de saúde e prevenção à COVID-19.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Assessoria de Comunicação Social do CREAPR, pelo e-mail comunicacao@crea-pr.org.br.

Curitiba, 17 de março de 2021
Assessoria de Comunicação Social Crea-PR
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ANEXO
1. ESCOPO
PESQUISA CREA-PR
Objeto da pesquisa:
Contratação de empresa, instituto ou entidade especializada na prestação de serviços de
pesquisa de opinião pública em abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa
compreendendo o planejamento, a coleta de dados, análise dos achados, elaboração de
relatórios e apresentação de resultados, conforme itens, condições, quantidades e exigências
estabelecidas na solicitação de orçamento.
Briefing da pesquisa:
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná quer saber o nível de
conhecimento que a população tem sobre o Conselho dentro do estado do Paraná (o que ele é,
o que ele faz, quais ações etc.).
E quer saber qual a imagem que os engenheiros registrados no CREA-PR têm do Conselho
(suas ações, efetividade de comunicação, por quais canais ficam por dentro das notícias
relacionadas, conhecimento dos serviços realizados).
Escopo Pesquisa Quantitativa (2 pesquisas):
Tipo: telefônica
Praça: Paraná
Público: engenheiros e população geral do estado
Quantidade de entrevistados para pesquisa população: 2.500 pessoas
Quantidade de entrevistados para pesquisa engenheiros: 1.200 profissionais
Quantidade de perguntas por pesquisa: 15 a 20
Escopo Pesquisa Qualitativa (1 pesquisa):
Praça: Regionais do CREA-PR (Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Apucarana, Londrina,
Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa)
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Público: engenheiros
Grupos por pesquisa: 3 grupos de 10 pessoas por regional, contabilizando o total de 24
grupos.
Qualificação técnica
- O fornecedor deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica que atestem que a
empresa já prestou serviço compatível em quantidade e qualidade com o objeto dessa cotação.
- Os Atestados de Capacidade Técnica devem indicar a realização de no mínimo 2 pesquisas
de opinião pública com abrangência estadual (Paraná) nos últimos 5 (cinco) anos.
- Não serão aceitos atestados de capacidade técnica baseados em pesquisas de cunho político,
apenas pesquisas de mercado ou pesquisas publicitárias.
- A empresa deve ter o registro junto ao CONRE (na proposta deve constar o número do
registro).
2. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO
O orçamento deverá ser entregue em envelope lacrado (com o nome da empresa na parte
externa) no endereço da Trade Comunicação até o dia 22 de março (segunda-feira) às 18h30.
Os orçamentos que forem enviados fora do prazo serão desconsiderados.
As empresas interessadas devem obrigatoriamente ter cadastro regular no SIREF
(https://sistema2.planalto.gov.br/gestaosecom/responsavel/acesso/index/informativo).
O orçamento deve ser apresentado em papel timbrado ou equivalente, com identificação do
fornecedor (CNPJ, endereço, telefone), identificação do responsável (nome completo, cargo,
RG e CPF) e assinado.
A empresa não poderá ter em seu quadro de funcionários, algum dirigente ou empregado do
CREA-PR que tenha participação societária ou vínculo comercial ou de parentesco até o
terceiro grau.
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