
                                                                                      

 

PESQUISA DE MERCADO 002/2014 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
 
 

A MAIS DIFERENÇAS, torna público que realizará contratação de pessoa jurídica 
na modalidade Pesquisa de Mercado, para a execução de serviços de 
Assistência de Pesquisa e Realização de Grupos Focais. 

 

Recebimento de propostas: 

1. Florianópolis/SC: até 17/07/2014 

2. Curitiba/PR: até 24/07/2014 

3. Belo Horizonte/MG: ENCERRADO 

4. Vitória/ES: até 24/07/2014 

5. Manaus/AM: até 31/07/2014 

6. Rio Branco/AC: até 31/07/2014 

7. São Luís/MA: até 31/07/2014 

8. Salvador/BA: até 31/07/2014 

9. Campo Grande/MS: até 31/07/2014 

10. Cuiabá/MT: até 31/07/2014 

 
Validade da Proposta: 
No mínimo 30 (trinta) dias. 
 
Vigência da contratação: 
7 (sete) dias corridos. 

 
 
 
1. OBJETO 
 

Contratação até 10 (dez) pessoas jurídicas (uma por localidade) para a execução 
de serviços de assistência de pesquisa e realização de grupo focal, e assim 
viabilizar o “Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas”,  
Convênio n. 800812/2014, realizado pela Mais Diferenças em parceria com a 
Fundação Biblioteca Nacional. 
  



                                                                                      

2. REFERÊNCIA DA META E ETAPA PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO 

Meta 1, Etapa 2 – Realizar pesquisa de campo (in loco) sobre o contexto interno e 
externo das 10 bibliotecas. 

Localidades: 

1. Florianópolis-SC: Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho 

2. Curitiba-PR: Biblioteca Pública do Estado do Paraná  

3. Belo Horizonte-MG: Biblioteca Pública Estadual Luis de Bessa  

4. Vitória-ES: Biblioteca Pública Estadual Levy Cúrcio da Rocha  

5. Manaus-AM: Biblioteca Pública Estadual do Amazonas  

6. Rio Branco-AC: Biblioteca Pública Estadual do Acre  

7. São Luís-MA: Biblioteca Pública Benedito Leite 

8. Salvador-BA: Biblioteca Pública do Estado da Bahia  

9. Campo Grande-MS: Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim  

10. Cuiabá-MT: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça  

 
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 Efetuar, alinhado à equipe de monitoramento e avaliação do Projeto, o 
agendamento dos grupos focais, organizando os participantes e locais de 
realização;  

 Apoiar a realização dos grupos focais, auxiliando o Consultor Técnico 
responsável no que for preciso; 

 Elaborar registros detalhados (atas) durante os grupos focais;  

 Apoiar o consultor técnico na elaboração dos relatórios avaliativos; 

 Auxiliar, caso necessário, a equipe de Monitoramento e Avaliação e o 
consultor técnico responsável na coleta de dados, realizando atividades 
como: entrega de questionários, orientação de usuários para a coleta de 
dados, entre outros. 

 

  



                                                                                      

4. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PERFIL DO PROFISSIONAL INDICADO) 
 
Para o preenchimento das funções-atividades acima mencionadas exigir-se-á 
capacidade técnica e experiência comprovada em trabalhos desta natureza ou 
equivalente.  
 
Critérios para seleção do profissional indicado pela proponente: 
 

a) Graduação (cursando ou completa) na área das ciências humanas; 
b) Conhecimento em pesquisa qualitativa (execução e análise), 

preferencialmente discussões em grupo; 
c) Experiência prévia em Grupos Focais; 
d) Capacidade para trabalhar em equipe; 
e) Capacidade de articulação interpessoal e institucional. 

 
5. METODOLOGIA DO TRABALHO 
 
As empresas serão contratadas através de contrato de prestação de serviço. O 
valor bruto sofrerá todas as retenções previstas em lei. As datas de prestação de 
serviço serão definidas posteriormente. 
 
6. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
As empresas contratadas deverão se reportar ao Consultor Técnico responsável 
pela Biblioteca na qual atuará e às áreas Administrativa e de Monitoramento e 
Avaliação da Mais Diferenças, coordenadora do Projeto. 
 
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

a) O profissional indicado deverá participar de todos os grupos focais da 
localidade na qual será alocado bem como disponibilizar apoio ao consultor 
durante todo o diagnóstico da biblioteca em questão (sete dias corridos). 

b) Esta contratação vigorará pelo prazo de sete dias corridos, prevendo 
dedicação integral durante o período. 

c) O valor máximo de remuneração é de R$795,00 (setecentos e noventa 
e cinco reais) por contratada, por biblioteca.  

d) O profissional deverá trazer consigo computador portátil (notebook) para 
desempenhar suas atividades, fornecido pela empresa. 

e) As contratadas devem se responsabilizar pelos gastos com transporte, 
estadia e alimentação, mesmo que os profissionais indicados não residam 
nas localidades acima citadas. 

 
  



                                                                                      

8. COMO SE CANDIDATAR  
 
Enviar proposta comercial em papel timbrado, contendo o número do CNPJ, 
endereço e telefone, e o CV do profissional indicado para  
o e-mail bibliotecas@md.org.br. 
 
 
9. RESULTADO FINAL 
O resultado final deste processo será informado por e-mail aos participantes. 
 
 

São Paulo, 25 de junho de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Lilian Leite 
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