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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CREMESP/BR N° 0001/2016 

 

 

 

São Paulo, 3 de agosto de 2016.  

 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – CREMESP, criado pela Lei n° 3.268 de 30 de setembro de 1957, torna 

público o presente Edital de Chamada Pública para contratação de serviço 

especializado em realização de pesquisa quantitativa e qualitativa para avaliação 

da imagem do CREMESP junto aos médicos do Estado de São Paulo.  

 

Objeto: Contratação de serviço especializado em realização de pesquisa 

quantitativa e qualitativa para avaliação da imagem do CREMESP junto aos 

médicos do Estado de São Paulo.  

 

Ambas as pesquisas visam: 

- Investigar a percepção sobre a imagem e conhecimento das atribuições do 

Conselho; 

- Analisar o impacto da comunicação do Cremesp junto ao público médico; 

- Apurar a expectativa do médico em relação à atuação do Conselho; 

- Conhecer os valores do médico em relação a alguns temas relevantes para o 

profissional e cidadão. 

 

Pesquisa quantitativa 

A pesquisa quantitativa deverá ser realizada com 600 entrevistas telefônicas, 

individuais e com questões de múltipla escolha, junto a médicos registrados no 

Cremesp, representados proporcionalmente.  

Caberá ao instituto de pesquisa: 

- Realizar pré-teste para avaliação da eficácia do estudo; 

- Produzir resultado possível de cruzamento de dados; 

- Emitir documento com informações completas nos formatos Excel, Access e 

SPSS); 

- Emitir relatório final, com apresentação dos resultados por meio de textos 

analíticos, gráficos em formato Power Point, nas versões impressa e digital; 

- Apresentar formalmente os resultados em sessão para a diretoria do Cremesp; 
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- Assinar o termo de confidencialidade dos dados sobre os médicos inscritos no 

Cremesp.  

 

Pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, deverá ser feita por meio de 

entrevistas coletivas, presenciais e em sala de espelho. O estudo será realizado 

com 5 grupos de discussão (na Capital e mais 4 cidades do Estado de São Paulo 

com grande quantidade de médicos na região) de 8 a 10 médicos (de cada grupo) 

registrados no Cremesp.   

Caberá ao instituto de pesquisa:  

- Elaborar um roteiro de discussão previamente estruturado; 

- Produzir estudo conduzido em salas de espelho que propiciem reações 

espontâneas dos participantes e recursos de infraestrutura necessária para a 

conversa e gravação; 

- Emitir documento com informações completas nos formatos Excel, Access e 

SPSS; 

- Emitir relatório final, com apresentação dos resultados por meio de textos 

analíticos e gráficos em formato Power Point, nas versões impressa e digital; 

- Apresentar formalmente os resultados em sessão para a diretoria do Cremesp; 

- Assinar o termo de confidencialidade dos dados sobre os médicos inscritos no 

Cremesp. 

 

O Setor de Licitações de Contratos faz saber que se acha aberta a Sessão Pública 

retrocitada, sendo a data de entrega dos envelopes lacrados com as propostas de 

preço dia 8 de agosto de 2016, até às 14 horas, na sede da agência de publicidade 

responsável, Área Comunicação, Propaganda e Marketing, sito à Rua Ximbó, 171 

– São Paulo, SP.  

 

A abertura dos envelopes acontecerá às 14 horas do dia 10 de agosto de 2016, na 

sede do CREMESP/BR, sito à Rua da Consolação, 753 – São Paulo/SP.  

 

Informações sobre o objeto da contratação pelo telefone: (11) 5594-0288 ou pelo 

e-mail taciana@areacom.com.br 

 

 

 

 

  

 

MAURO GOMES ARANHA DE LIMA 

Presidente do Cremesp 

mailto:taciana@areacom.com.br
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