
Questionamentos recebidos em 29.01.2013: 
 
Questionamento 01: É possível informar o quantitativo e a distribuição geográfica de 
instituidores, executores, parceiros, participantes, entre outros? 
 
Resposta:  
Instituidores: FBB e outros parceiros (depende da cadeia produtiva); 
Executores: Casa Apis, Coopasub, Cataunidos, Centcoop e CAEC. 
Participantes: 6.920 
Locais: Picos (PI), Vitória da Conquista (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Salvador 
(BA).   
  
Questionamento 02: Em particular, seria possível saber a distribuição geográfica e o 
quantitativo do universo de beneficiários por projeto apoiado pela FBB (Casa Apis/Mel, 
Coopasub/Mandioca, CAEC, Centcoop e                             ? 
 
Resposta:   
·   Apicultura: Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro – Casa APIS, em Picos 
(PI) = 960 beneficiário-participantes diretos. 
· Mandiocultura: Cooperativa Mista Agropecuária de Pequenos Agricultores do Sudoeste da 
Bahia - Coopasub, Vitória da Conquista (BA) = 2.340 beneficiário-participantes diretos. 
·   Resíduos Sólidos: Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede Economia Solidária – 
Cataunidos, Belo Horizonte (MG) = 450; Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do 
Distrito Federal- Centcoop, Brasília (DF) = 3.000; Cooperativa de Lixo de Salvador – CAEC, 
Salvador (BA) = 170 beneficiário-participantes diretos. 
  
Questionamento 03: É solicitado que a amostra da pesquisa deva ser aleatória simples, além 
de ter nível de confiança de 95%. O percentual de erro amostral tolerado                  
Pergunta-se: o erro amostral refere-se ao total da amostra ou a cada projeto? 
 
Resposta: A cada projeto/cadeia produtiva. 
 
Questionamento 04: O edital requer que seja avaliado o domínio que os beneficiários 
possuem de elementos de matemática básica. Pode-se entender, portanto, como variável de 
interesse a declaração do próprio entrevistado quanto ao seu domínio dos elementos de 
matemática básica? Está correto este entendimento? 
 
Resposta: Sim.  
 
Questionamento 05: 4. Com relação às entrevistas qualitativas, existe um número mínimo 
de entrevistas, ou a definição do quantitativo de entrevistas qualitativas ficará à cargo da 
empresa licitante? 
 
Resposta: A resposta para esta pergunta consta do Edital – “Ap   çã     Í   c  T c  c ” 
(mínimo de 30 entrevistas presenciais com os públicos de interesse do projeto). 


