
 

 

 

 

Perguntas e respostas 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA: Nº RFP/BRA/2021/004 PARA ESTABELECIMENTO DE 

CONTRATO DE LONGO PRAZO PARASERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE FORMA 

REMOTA 

 

Não. Pergunta Resposta 

A001 
Minha empresa possui menos de 3 (três) 
anos de atividade. Posso participar deste 
processo?  

Um dos requisitos técnicos obrigatórios deste edital é 
que a empresa licitante tenha mais de 3 (três) anos de 
atividade. Portanto, empresas com menos de 3 (três) 
anos de atuação não cumprem esse requisito 
mandatório.  

A002 
O público-alvo das pesquisas do contrato 
serão somente refugiados venezuelanos? 

 Atualmente grande parte das pesquisas conduzidas 
pelo ACNUR no Brasil com sua população de interesse 
são com venezuelanos, devido a representatividade 
dessa nacionalidade nas populações de refugiados, 
solicitantes de refúgio e migrantes no Brasil. Porém, 
outras nacionalidades também deverão ser 
consideradas e incluídas nos processos de 
levantamentos de dados. 

A003 

As entrevistas serão conduzidas 
exclusivamente a partir dos contatos 
(mailing) fornecidos pela Acnur? Caso sim, 
nesse mailing constarão o nome, endereço 
e telefones de contato dos refugiados?  
Os dados são atualizados e atendem às 
especificações da LGPD? 
 

 
Sim. O mailing contará com: primeiro nome da/o 

refugiada/o, idade, gênero, UF de residência, telefone, 

e essas informações são continuamente atualizadas, 

atendendo as normas e especificações da LGPD. 

A004 
Qual o tamanho do banco de dados que 
será fornecido, considerando as amostras 
propostas?  

 
O banco de dados possui aproximadamente 10 mil 

telefones.  

 

A005 

A metodologia de entrevistas por telefone 
será mantida ao longo do Contrato de 
Longo Prazo? 
 

Sim  

A006 
Seria possível disponibilizar a minuta do 
contrato referente a este edital? 

O ACNUR não compartilha minuta contratual nesta 
etapa do processo. As informações relacionadas aos 
termos e condições do contrato estão descritos no 
documento Anexo A e são os mesmos incorporados no 
contrato. 
 

   



A007 Seria possível propor uma metodologia de 
coleta de dados diferente de entrevistas 
telefônicas? 

Para este contrato, o único método de coleta de dados 
a ser aplicado é a entrevista por telefone. 

 


