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PRINChIO PALMEIRAL CENTRO DO COROATÁ SÃO SEBASTIÃO PEDRO JOVITA PELA GALO AUGUSTO LIJI{A
JOVTIÀO CENTRO DO PEDRÀO JENIPAPO



t

Núrnero de identifi cação:

Data de registro:

Data de início da pesqüsa:

Cargo(s):

Valor:

Registro do estatistico no CONRE: 9620

DaÍa altelação do
bairlo/município:

Eleiçâo:

Data de dirulgação:

Data de término da pesquisa

Entrevistadosr

Estatistico responsável :

Data limite para editar detalhes de
baino/municipio:

ConÍatante é a própria empresa?

MA-
0427012020

08ltt 12020

09/tt 12020

Prefeito

Visualüar Pesquisa Eleitoral - MA-04270/2020

TTINGA DO MARAT{HÀO - MA

Folha
Rubrica:

Eleições Municipais 2020

14ltt 12020

n/ttDo20
1000

KALLINTE FABIANE
SILVEIRA

15/11/2020

RS 8.000.00

t4lll 12020 Sim

Cortratante(s). EMETINSTITLIOEIRELI
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIRELI

Metodologia de pesqúsa:

ç-,Metodologia de pesqúsa: A_população pesqüsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio
de ITINGA DO MARANHÀO. Foi utilizada a técnica de entreüstas domiciliares nas zonas urbana e nual do municipio. O metodo
de seleção da amostra foi o de amostragem aleatóna estratificada, com rçartição proporcional que consiste em identificar os
subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativo (7o) de cada urn dos estratos na população e
por fim selecionando uma amostra dentÍo de cada um desses grupos.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do entreústado; intervalo de confiança e
margem de erro:

Plano amostral o ponderaçâo quanto a sexo, idadg grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de çonfiança e
margem de erro: A amostra será de talnârho igual a 1000, ou seja, serão entÍeüstâdos 1000 eleitoÍes com as caÍactedsticas
determinadas a segúr A estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maraúâo (TSE) em
relaçâo à seguintes variáveis: Sexo, sendo 49,50á do eleitorado do sexo feminino e 50,570 do sexo masçulino; Faixa Etári4
distribuida de lG24 anos:2l,8oÁ,25-34 anos=25,8%, 3 5-44 anos= 18,0%, 45-59 anos= 18,57o e 60 anos e mais= 17 ,Oo/o; Ctra:u de
Insmrção: Analfabeto ao Ensino Fundamental Incompleto =70,07o, Ensino FLrndamental Completo ao Ensino Médio
Incompleto=20,9%, Ensino Médio Complelo ao §uperior [ncompleto=8,2% e Superior Completo=0,97o.. Para a variável nivel
econômico do en&evistado. utilizou-se dados do IBGE que mostra que a populaçâo economicam€nte ativa do sexo masculino
corresponde a 63.37o e a do sexo feminino 36,7o/0. O fatot ptwrsto para ponderação e I (resultados obtidos em campo) sendo
possivel deüdo a extensão territorial da amostr4 que abrange desde moradores de áreas menos úastardas àqueles que residem em
áreas com maior poder aquisitivo- Foram utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização de 94,8% das

entrcvistas na Zonâ Uôana e 5,2olo na rural. Á margem de erro desta pesqüsa é de 3 pontos percantuais; o que representa que as

. -espostrs podem vanar em no máímo 3 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema intemo de conaole e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:

Sistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados ç do trabalho de campoi As entrevistas são

realizadas por uma eqüpe devidamente treinada e capacitada pÇlo EMET TNSTITUTO, os formüririos são preenchidos por meio de
dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, especialmente desenvolüdo para esse fim. O App
tem um sistema de verificação intema capaz de proporciona.lizar a amostra e garaltir o cumprimento do plano amosfal pré-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatisica confâtada pela empresa para

verificaçâo das respostas e da adequação dos entrevistados aos parâmetos amostrais. Todas as coletas e coletoras são monitoradas
üa GPS pelo aplicativo exclusivo da EME! o sistema VOX, que processa todo o resultado instantaneamente, disponibilizando o
acompanhamento em tempo rea.l para a eslatística e eqüpe de fiscalizaçào.

Dados relativos aos municipios e bairros abrangidos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa(conforme §f. do aÍ. 2'. da Resolução-TSE n'. 23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao regisno
da pesquis4 será ele complementado com os dados relativos aos bainos úrangidos; na ausência de delimitaçào do bairro, será
idenúficada a área em que foi realizada):

Dados relativos aos municipios e bairros abrangdos pela pesqüsa. Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa (conforme §7. do art. 2". da Resolução-TSE n'. 23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa



RubÍicai

puder ser dilulgada e até o dia seguinte. o Íegistro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesqúsa considerada não
registrada; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada). A pesquisa englobará todas as Zonas
geográficas do municipio do ITÍNGA DO MARÁNHÀO Lista de Bairros: CENTRO CELIO BRAS CAruAPARA VILA
PIMENTEL 2 VILA EMANUELA VÀVÀIÁNDIA SANTA ISABEL VILA QUININHA PARQUE PRIMA\IERA SÀO
SEBASTIÀO CAQIJEIRAL PAI-,'LISTÂO JARDIM PLANALTO VIILA SAMTIEL



Visualizar Pesquisa f, leitoral - MÁ-00591/2020

BACÂBEIRA - MA

Proces
r-ol

?ubrlca:

Eleiçôes Municipais 2020

t4/tt 12020

ll/lL12020
1000

KALLINE FABIANA SILVEIRÁ
MARINHO

l5/t I /2020

Sinr

I

Número de identifi cação:

Data de registro:

Data de início da pesquisa:

Cargo(s):

Valor:

Registro do estatístico no
CONRE:

Data alteraçâo do
bailro/município;

El eição

Data de divulgação:

Data de término da pesqüsa.

Entrevi stados:

Estatístico responsável :

Data limite paÍa editar detalhes de
baino/município:

Contratânle é a própria empresa?

MA.
00591/2020

08/11t2020

09/11/2020

Prefeito

R$ 7.000,00

9620

t4/t | /2020

Conüatante(s): EMÊTINSTITUTOEIRELI
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIRELI

Merodologia de pesquisa:

a-A popúação-pcsqúsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Município de BACABEIRÁ
A,ÍARANHÂO. Foi utilizada a técnica de enÍevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do municipio. O método de seleção da
amostra foi o de amostragem a.leaória estratificad4 com repanição proporcional que consiste em identificar os subgmpos
significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativo (7o) de cada um dos estratos na população e por fim
selecionando urna amostra dentro de cada un desses grupos.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível eçonômico do entreüstado; intervalo de confiança e
margern de erro:

A amostra será de taÍnanho igual a 1000, ou seja, serão entrwistados 1000 eleitores com as caÍacterisücas determinadas a seguir A
estratificação da amostra foi feita baseada ern dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE) em relaçâo à següntes
variáveis: Sexo: Masculirro: 507o. Feminino: 507o, Idade: De l6 a 24 anos: 24Yo.De 25 a 34: l8%, De 35 a 4 4: 22lo,De 45 a 59:
2l7o, De 60 a mais: 157o; Escolaridade: Sem instruçãor 8%, Fundamental/Lê e escreve: 447o, Ensino Médio: 43%, Ensino: Superior
5%o; Renda: Atél SIrl;49L,Del a3 SM: 46%eMais de 3 SIr{: 5%. O fator preústo para ponderação é I (resultados obtidos em
campo) sendo possível deüdo a extensão t€rritorial da amosÍa, que abrange desde moradores de áreas menos abastardas àqueles
que residem em áreas com maior poder aqúsitivo. Forarn utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização de
22oÁ das entrevistas naZonaUrban e 7 8% na rural. A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais; o que represenla
que as respostas podem variar em no máxrmo 3 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema intemo de controle e verificação, conferência € fiscalizaçâo da coleta de dados e do Íabalho de campo:
Its entrevistas são realizadas por uma equipe deúdarnente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários sào

\jrreenchidos por mero de dispositivos móveis através do aplicativo exçlusivo da EMET, o sistema VOX, especialmente
desenvolvido para esse fim. O App tem um sistema de verificação intema capaz de proporcionalizar a amostÍa e gaÍanbr o
cumprimento do plano amosfal pré-definido. Após a aplicaçào dos questionários a veriÍicação de consistência é realizada pela
Estatistica contratada pela empresa para verificação das respostas e da adequação dos entreüstados aos parâmetros amostrais. Todas
as colstas e colçtoras são monitoradas via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, que processa todo o resultado
instantaneamente, disponibilizando o acompanhamento em tempo real paÍa a estatistica e equlpe de fiscalizaçào.

Dados relativos aos municipios e bainos abrangidos pela pesquisa Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7. do an. 2" da Resolução-TSE o". 23 .6OO/201,9, Até o sétimo dta segünle ao regisno
da pesquisa, será ele complementado com os dados relativos aos bainos abrangidos, na ausência de delimitação do bairro, será

identificada a área em que foi realizada):

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesqúsa" Na ausência de delimilação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa (conforme §7. do aÍt. 2'. da Resolução-TSE n'. 23.600/2019, A partir do dia em que a pesqüsa
puder ser diurlgada e até o dia segúnte, o registro dwerá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
registrada; na ausência de delimiração do bairro, será identificada a átea em que foi realizada). A pesqüsa englobará todas as Zonas
geográficas do municipio do BACABEIRA /IVíARANHÀO centro üla cearense garneleira ze pedro peris debaixo peris de cima
piqui são cristovão rancho papouco ramal abdu iguaraçu santana üdel são pedro cidade novo santa qúteria



Número de identifi cação:

Data de registro:

Data de inicio da pesquisa:

Cargo(s):

Valor: R$ 8.000.00

Registro do estatistico no COITIRE: 9620

Data alteração do
baiuo/município: t4/| 12D20

Cortratante(s). EMETINSTITUTOEIRELI
Pagante(s) do rrúalho. EMET INSTITUTO EIRELI

Eleição

Data de divulgação:

Data de término da pesquisa

Entrevi stados;

Estatistico rxponsável :

Data limite para editar detalhes de
bairro/murr icipio:

Coltratarte é a própria empresa?

MA-
05360/2020

0't/i/2020
09/tr/2020
Prefeito

Visualizar Pesquisa Eleitoral - MA-{15360/2020

TRIZDELA DO VALE. MA

Procegs
Fol
lluilica:

EIeições Municipais 2020

13 /fi /2020
tt/1112020

750

KALLINE FABIANE
SILVEIRA

I4/1r /2020

Sim

Metodologia de pesqúsa:

VY"t"d9loq19" p:sqúsa: A populaçâo p-esquisada e definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoÍas e residentes no Mruricípio
dç TRIZEDELA DO VALEÀ'íÂRAM{ÀO. Foi utilizada a técntca de entreüstas domiciliares nas zonas urbana e rural do
município. O método de seleção da amostsa foi o de amostragem aleaüona estratificad4 com repartição proporcional que consiste
em identifica.r os subgrupos sigmficativos (Sexo, Idade, Grau de Instruçâo), ca.lculando o peso relativo (7o) de cada um dos estratos
na população e por fim selecionando uma amostÍa dentro de cada um desses grupos.

Plano amosral e ponderação quanlo a sexo, idade, grau de insrução e nivel econômico do entrevistado; intervalo de confiança e
margem de erro:

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instruçâo e nivel econômico do entrevistado; intervalo de confiança e
margem de erro: A amostra será de târnaúo igual a 750, ou seja serâo entrevistados 750 eleitores com as caracteristicas
determinadas a seguir A estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhào (TSE.
AGOSTO/2020) em relação às seguintes variáveis: Sexo, sendo 53,67o do eleitorado do sexo feminino e 46,47o do sexo masculino,
Fatxa Etári4 dtstribuida de 1624 anos=16,7yo,25-31 u\os=21,8%, 35-44 anos=20,9yo, 45-59 utos=zl,7olo e 60 anos e mais=
I E,9%; Grau de Instrução: Analfúeto ao Ensino Fundamental Incompleto =52,47o, Ensino Fundamental Completo ao Ensino
Médio Incompleto=19,3%, Ensino Médio Completo ao SuperioÍ Incompleto=23,0% e Superior Completo=5,3%. . Para a variável
nivel econômico do entreüstado, utilizou-se dados do IBGE que moíra que a população economicamente aiva do sexo masculino
corresponde a 6lolo e a do sexo feminino 39olo. O fator previsto para ponderaçâo é I (resultados obtidos em campo) sendo possivel
deúdo a extensão territorial da amostr4 que abrange desde moradores de áreas menos abasrardas àqueles que residem em áreas
com maior poder aquisinvo. Foram utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização de 85,3olo das entrevistas na
Zona Urbana e 14,7oÁ na rwal A margem de erro desta pesquisa é de 3,4 pontos percentuais; o que representa que as respostas

. rodem variar em no rnáxinro 3.4 p.p. para mais ou para rnenos e o intervalo de confiança esimado é de o5%.

Sistema intemo de controlc e vcrificação, conferência e fiscalização da coieta de dados e do trabalho de campo:

Sistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de canpo: As entrevistas são
realizadas por uma eqüpe devidamente treinada e capacitada palo EMET ÍNSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de
dispositivos móveis atraves do aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, especialmente desenvolvido para esse fim. O App
tem um sistema de verificação iutema capaz de proporciona.lizar a amostra e garaltil o cumprimento do plano amostral pré-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatiíica confatada pela empresa para
verificação das respostas e da adequação dos entreüstados aos parâmetros amostrais. Todas as coletas e coletoras são monitoradas
vra GPS pelo aplicativo exclusivo da EME! o sistema VOX, que processa todo o resdtado instantaneamente, disponibilizando o
acompanhanento em tempo real para a estatistica e eqúpe de fiscalizaçào.

Dados relativos aos municipios e barrros abrangidos pela pesquisa- Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área
ern que foi realizada a pesquisa(conforme §7. do art. 2". da Resolução-TSE n" 23.600/2019, Até o sétimo dia seguinte ao regrsüo
da pesqús4 será ele complementado com os dados relativos aos bainos úrangidos; na ausência de delimitação do baino, será
identificada a área em que foi realizada):

Dados relativos aos municipios e bairros abrangrdos pela pesquisa. Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa (conforme §7. do an. 2". da Resolução-TSE n'. 23 600/2019. Á paÍtir do dia em que a pesqursa



Folha
?ubrica:

puder ser dilrulgada e até o dia seguinte. o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
registrada; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada). A pesquisa englobará todas as Zonas
geográficas do municipio do Sâo Luis. A pesquisa englobará todas as Zonas geográficas do municipio do TRIZEDELA DO
VALEA{,{RÂNHÃO. CENTRO MONTE CRISTO JERUS,{LEM RUA DO CAMPO AEROPORTO CENTRO DO ITíEIO DOS
DAVI CENTRO DO MEIO MORRO DOS CABLOCOS CENTRO DA 'VELHA ROSA BAIXADA



P
Folha: 9qt -
Rubrlca: V,,

Visualizar Pcsquisa Eleiaoral - MA-06606/2020

JENIPA?O DO§ I'IEIR1.S - ]U-À

Número de identifi cação:

Data de regisao:

Data de inicio da pesquisa;

Cargo(s):

Valor:

Regisfro do estatistico no CONRE

Data âlteraçáo do
bairro/município:

Eleição:

Data de dirtlgação:
Data de término da pesqúsa:

Entrevistados:

Estatístico responsável :

Data limite para editar detalhes de
bairro/municipio:

Contratarte é a própria empresa?

Eleições Municipais
2020

t2/11/2020

09lt I12020

750

kalline Fabiane Silveira

l3 /l | 12020

Sim

MA-
0660612020

06/i/2020
0611U2020

Prefeito

R$ 8.000,00

9620

t2i11/2020

Contratante(s): EMETINSTITUTOEIRELI
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIRELI

Metodologia de pesquisa:

Metodologra de pesquisa: A população pesqüsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Município
g"de JENIPAPO DOS \IIEIRA À,ÍARAl.ttlÃO. foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do

municipio. O método de seleção da amosüa foi o de amostragem aleatória estratificad4 com Íepartição proporcional que consiste
em identificar os subgrupos significativos (§exo, Idade, Crrau de Instrução), calculando o peso relativo (7o) de cada um dos estratos
na população e por firn selecionando uma amosüa dentro de cada um desses grupos.

Plano amostral e ponderação quarlto a sexo, idade, grau de instruçâo e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiaoça e
margem de erro:

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do enhe!'istado; intervalo de confiança e

margem de erro: A amostra será da tamarúo igual a 750, ou sej4 serão entrevistados 750 eleitores com as caraçteristicas
determinadas a segúr. A estratificaçâo da amostra foi feita baseada enr dados do Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TSE.
AGOSTO/2020) em relação às següntes variáveis: Sexo, sendo 48,2% do eleitorado do sexo feminino e 51,8%o do sexo masculino;
Faixa Etári4 distribuida de lÇ24 anos=23,2y",25-34 anos=23,1yo,3544 anos-20,?Y., 45-59 mos=|8,4olo e 60 anos e mais=
14,0%, Grau de Insrrução: Analfabeto ao Ensino Furdamental Incompleto =63,6%, Ensino Fundamental Completo ao Ensino
Médio l-ncompleto=19,1%, Ensino Médio Completo ao Superior Incompleto= t4,?% e Superior Complao=2,1Yo. Para a variável
nivel econômico do entrevistado, utilizou-se dados do IBGE que moíra que a população economicamente ativa do sexo masculino
corresponde a 7lolo e a do sexo feminino 29oá. O fator preüsro para ponderação é I (resultados obtidos em campo). Foram
utilizados dados do IBGE (CENSO, 2010) para proporcionalização de 16,37o das entrevistas na Zona Urbana e 83,7% na rural. -A

margem de erro desta pesquisa é de 3.4 pontos perc€ntuais; o que represenlâ que as respostas podem variar em no máximo 3,4 p.p.
para mais ou para menos e o intervalo de confiança esrimado é de 95%.

1-ziistema inremo de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo:

Sistema intemo de controle e verificaçâo, conferência e fiscalização da colera de dados e do trabalho de campo: As entreüstas são

realizadas por uma eqüpe deüdamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preanchidos por meio de

dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, especialmente dçsenvolvido para esse fim. O App
tem um sistema de verificação intema capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimento do plano amostral pré-

definido. Após a aplicação dos questionáíos a verificação de consiíência é realizâda pela Estaüstica contratada pela enrpresa para

verificação das respostas e da adequaçâo dos entreüstados aos paràmeÍos amostrais. Todas as coletas e coletoras são monitoradas
vra GPS pelo aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, que processa todo o resultado instantaneamente, disponibilizando o

acompanhamento em tempo real para a estatística e equipe de fiscalizaçào.

Dados relativos aos muricipios e bairros abrangidos pela pesqüsa Na ausência de delimitaçào do bairro, será identificada a área

emquefoi realizada a pesquisa(conforme §7 do aí 2". da Resoluçào-TSE n'. 23.600/2019. Atéo sétimo dia segünte ao reg.lstÍo

da pesqús4 será ele complementado com os dados relativos aos bairros órangidos, na ausência de delimitação do bairro, será
identificada a área em que foi realizada):

A pesqúsa englobará todas as Zonas geogníficas do municipio do JEMPAPO DOS VIEIRA ,4\4ARANHÃO. Bairros e Povoados:
Lagoa dos cocos, valerio, ÇonÍo. traJrqueir4 santa mari4 marqiá do anur, jacare, sabonete, jacarezinho. jenipapo dos jonas, pedra,

centÍo comercial, santa luiz, peb4 gaviãozinho. valeta- rua da pedra curva rua frei gomes, coqütúo,



Visualizar Pesquisa Elcitoral - TG'01925/2020

PALMEIRÂS DO TOCANTINS. TO

Númerodeidentificaçào: TGOI925/2020Eleição:
Data de registro: 06/ll/2020 Data de dirulgação:
Dau de início da pesqüsa: 06lll/2020 Data de termino da pesqusa.

Cargo(s). Prefeito Enúeú$ados:
Valor: R§ 4.000,00 Estatistico responsável:

Registro do estatístico no CONRE: 9620 Data limite para editar detalhes de bairro/município
Contratante e a própria empresa? Sim

P
Fol
Rubrica:

Eleições Municipais 2020

t2/1112020

to/iDo20
800

kalline Fabiana Silveira
t3 /tl/2020

Contratante(s): EMETÍNSTITUTOEIRELI
Pagante(s) do trúalho: EMET tNSfiTUTO EIRELI

Metodologi a de pesquisa:

Metodologia de pesquisa: A populaçâo pesquisâda é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio
de PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO. Foi utilizada a técnica de entreüstas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O
metodo de seleçào da amostra foi o de amostragem a.leatóia estratificad4 conr repartiçâo proporcional que consiste em identificar
os subgupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução). calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e

ç,,poÍ fim selecionando uma amostra dentro de cada um desses grupos.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do çntrevistado; intewalo de confiança e
nrargem de erro:

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade. grau de instrução e nivel econômico do entreüstado; intervalo de confiança e
margem de erro: A aÍnostÍa será de tamanho igual a 800. ou sej4 serão eltreüstados 800 eleitores com as caracteristicas
detetminadas a segür. A estÍatificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribural Superior Eleitoral do Maranhão (TSE.
AGOSTO/2020) em relação à seguintes variáveis: Sexo, sendo 49,.Í% do eleitorado do sexo feminino e 50,6%o do sexo masculino;
Faixa Etâria, ústribúda de lÇ24 utos=18,9o/o,25-34 anos=22,5y.,35-44 anos=I9,?%, 45-59 anos=21,4% e 60 anos e mais=
17,5%, Grau de Instmçâo: Ana.lfabeto ao Ensino Fundamental Incompleto =46,6%. Ensino Frmdarnental Completo ao Ensino
Médio Incompleto:21,5%, Ensino Méüo Completo ao Superior Incompleto=24,8olo e Superior Completo=7,1oZ. Para a variável
nivel econômico do entreüstado, Para a variável nível econômico do eníeüstado, utilizou-se dados do IBGE que mostra que a
população economicamente ativa do sexo masculino corresponde a 65,57o e a do sexo feminino 34,5% O fator prevsto para
ponderação é I (resultados obtidos em campo). Foram utilizados dados do IBGE (CENSO,20l0) para proporcionalização de 56,37o
das entÍeüstas na Zonauíban^ e 43,7o/o na rural. A margem de eno desta pesqúsa é de 3 pontos percentuais; o que representa que
as reryoías podem variar em no máximo 4 p.p. para mds ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema intemo de contole e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do traba.lho de campo:

Sistema intemo de controle e verificação, conferênçia e fiscalização da colea de dados e do trabalho de carnpo: As entrevistas são
realizadas por uma eqüpe devidamente ueinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários são preenchidos por meio de

!,, dispositivos móveis através do aplicativo exclusivo da EMET, o sistema VOX, especia.lmente desenvolüdo para esse fim O App
tem um sistema de verificaçâo intema capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cumprimento do plano amostral pré-
definido. Após a aphcação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estaüstica contratada pela cmpresa para
verificação das respostas e da adequação dos sntrevistedos aos parâmetros amostxeis. Todas as coletas e coleloras são monitorsdas
üa GPS pelo aplicativo exclusivo da EMEI o sistema VOX, que processa todo o resultado instantanearnente, disponibilizzndo o
acompanhamento em tempo real para a estatísüca e €qüpe de fiscalizaçào.

Dados relativos aos municípios e bainos abrangidos pela pesquisa Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7. do aÍt 2'. da Resolução-TSE n". 23.600/2019, Ate o sétimo dia seguihte ao registro
da pesquisa, será ele çomplementado com os dados relativos aos bairros abrangidos: na ausência de dÇlimitação do bairro, será
idçntificada a área em que foi rea.lizada):

A pesquisa englobará todas as Zonas geográficas do municipio do PALMEIRÁS DO TOCANTINS/TO. Bainos: Centro. Destilari4
Bons Amigos, Pedra Vermelh4 Santa Luzi4 l' de Janeiro Mla l, l" de Janeiro Vila 2, 2 de Janeiro. Esperança Nova, Platralto,
Colégio Padrão.
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Número de identifi cação:

Data de registro:

Data de início da pesqüsa:

Cargo{s):

Valor:

Registro do estatístico no
CONRE:

Contralante é a propria empresa?

MA-0636412020

3r lt0/2020
261t012020

Prefeito,
Vereador

R$ 10.000,00

9620

Sim

Msualizar Pesquisa Elcitoral - MA..06364/2020

sÃo Lús - MÂ

Folha
Rubrlca:

Eleições Municipais
2020

06/n12020

30/to12020

Il3t

Kalline Fabiana Silveira

07 /| no20

Eleição:

Data de diwlgação:

Data de término da pesquisa:

Entreüstados:

Estatístico responsável:

Data limite para editar deralhes de
baino/municipio:

Contratante(s): EMETINSTITUTOEIRELI
Pagante(s) do trúalho: EMET INSTITUTO EIRELI

Metodologia de pesqüsa:

Metodologra de pesqüsa: A populaçâo pesquisada é deÍinida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio
1-de Sào Luis. Foi utilizada a técniça de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rural do municipio. O método de seleção da

amostra foi o de amostragem aleatória esfatificad4 com repartição proporcional que consiste em identificar os subgmpos
significativos (Sexo, Idade, Crrau de Instruçâo), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população e por fim
seleçionando uma amostra dentro de cada um desses grupos.

Plano amostral e ponderaçâo quanto a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do entreüstado; inter,"'alo de confiança e
margem de eno:

Plano amostral e ponderaÇão quarto a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do entsevistado; intervalo de confiarça e
margem de erro: A amostra será de tamanho igual a I l3 l, ou seja, serão entrevistados I l3l eleitores com as çaracteristicas
dsterminadas a segür. A estratificação da amostra foi feila baseada em dados do Tribunal Superior Eleitoral em relação as següntes
variáveis: Sexo, sendo 45,3% do eleitorado do sexo masculino e 54,ó% do sexo femininol Faixa Etária, distribúda de l6-24
utos= 15,5Y.,25-34 aaos=24,3Yo,3544 uros=22,8y", 45-59 uros=23,6yo e 60 utos e ma.is: 13,8%; Grau de Instruçâo: Analfabeto
ao Ensino Fuldamenta.l Incompleto =16,8%, Ensino Fundamental Complelo ao Ensino Médio Incompleto=20,3%, Ensino Médio
Completo ao Superior Incompleto=49,8% e SuperioÍ Completo=13,2%. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionalização
de 94,5% das entreüstas na Zona Urbana e 5,5Yo na rwal Ern relação ao nível econômico, não há dados disponiveis dos eleitores
no TSE. A margem de erro desta pesquisa é de 2,9 pontos percentuais, o que representa que as respoías podem variar em no
máximo 2.9 p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do traba.lho de campo:

Sistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de canrpo: As enÍeüías são
\-,tealizadas por uma equipe devidamente treinada e capacitada pelo EMET INSTITUTO, os formulários sào preenchidos por meio de

dispositivos móveis através do aplicativo exclusirc da EMET, o sistema VOX, especialmente desenvolüdo para esse fim. O App
tem um sistema de verificação intema capaz de proporcionaliz a amosÍa e garantir o cumprimento do plano amosEal pré-
definido. Após a aplicação dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Estatistica contratada pela empresa para
veriticação das respostas e da adequação dos entreüstados aos parâmetros amostrais. Todas as coletas e coletoras sâo monitoradas
via GPS pelo aplicativo exclusivo da EMET. o sistema VOX. que processa todo o resultado instantaneamente. disponibilizando o
acomparhamento em tempo real para a estatistica e equipe de fiscalização.

Dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesqursa Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa{conforme §7. do art. 2'. da Resoluçào-TSE n'. 23 600/2019, Até o setimo dia segünte ao registro
da pesquisa. será ele complementado com os dados relativos aos bairros abrangrdos; na ausência de delimitação do bairro. será
identificada a área em que foi realizada):

Dados relativos aos municipios e bairros abrangidos pela pesquisa Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa (conforme §7. do art 2". da Resolução-TSE n". 23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa
puder ser dinrlgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesqúsa considerada nâo
registrada; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada). A pesquisa englobará todas as Zonas
geográficas do mrmicipio do Sâo Luis,conforme abaixo: Joâo Paulo.Anil,Renascenç4 Maranhão Novo, Bequimâo, Centro,
Coham4 Cohab Anil I, Angelim, Anjo da Guard4 Alemanh4 Cidade Operári4 Turq Araçary, Cidade Olímpic4 VlaBrasil, Vla



)l
:olha
':rMcâ:

Embratel, Itaper4 Maracanà Conjrmto São Raimundo, Vla Maracujá, Residencial Ribeira- Sâo Benardo, Santa Clara" Quebra Pote,
João de Deus, Residencial Ribeira II, Vrla lndustrial. Forquilh4 Jardim Améric4 São Francisco. Alto do Ca.lhaq Sol e Mar, Olho
d'dágua, cohafum4 ipase, Vla Palmeir4 üla Funil, Cohatrac m, Cohatrac IV, Plaralto Vnhais, Ipem Tunr, Plana.lto Turu I,
Vicente Fialho
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Número de identifi cação:

Data de registro:

Data de inicio da pxqüsa:

Cargo(s):

Valor

Registro do estatistico r1o

CONRE:

Data alteraçáo do
bairto/município:

MA-
09t78/2020

03/08/2020

05108/2020

Prefeito,
Vereador

R$ 8.000.00

9620

0s/08/2020

Eleição:

Data de divulgação:

Data de término da pesquisa:

Entrevistados:

Estatistico responsável :

Data limite para editar daalhes de
bairro/municip io:

ContÍatante é a própria empresa?

Eleições Municipais 2020

0910812020

0'710812020

I 060

KALLINE FABIANA
SILVEIRA

to10812020

Sinr

Contratante(s): EMET INSTITT TO EIRELI
Pagante(s) do trabalho: EMET INSTITUTO EIRELI

.-Metodologra de pesqúsa:

A população pesqüsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio de IMPERIITRIZ. Foi
utilizada a técnica de entreüstas domiciliares nas zonas urbana e rural do município. O método de seleÇão da amostra foi o de
amostragem aleatória estratificada, com repartição proporcional que consiste em identificar os subgrupos significativos (Sexo,
Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos estÍatos na população e por fim selecionando uma
amostra denEo de cada um desses gmpos.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entreüstâdo, intervalo de confiança e

margem de erro:

A ünostra será de ta$anho igual a 1060, ou sej4 serào entrevistados 1060 eleitores çom as características detemrinadas a segür. A
estratificação da amostra foí feita baseada em dados do Tribuna.l §uperior Eleitoral em relação às seguintes variáveis: Sexo, sendo
46,17o do eleitorado do sexo masculino e 53,97o do sexo femirrino; Faixa Erári4 distribuida de 16-24 anos=2l,íyq25-34
anos=25,8%, 3 5-44 anos= I 8,0%, 45-59 anos=l8,9% e 60 anos e mais= 17,0oÁ; Grau de lnstrução: Analfúeto ao Fundamental
lncomplcto=41,77o, Ensino Fundamental Completo ao Médio incomplelo=25,3%. Ensino Médio Completo ao SuperioÍ
lncompleto=z1,2y", Superior Conpleto=S,9%. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionalização de 94,8% das entreüías
na Zona Urbana e 5,2oÁta rwal Em relação ao nivel econômico, não há dados disponíveis dos eleitores no TSE. A margem de erro
desla pesqüsa é de 3 poÍrtos percentuais. o que represenla que as respostas podem variar em no máxrmo 3 p.p. para mais ou para
menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalizaçâo da coleta de dados e do traba.lho de campo:

\-/As entrevistas são realizadas por uma equipe deüdamente treinada e capacitada pelo EMET Instituro, os formrúários são
preenchidos de forma ürtual através do aplicativo EME! especialmente desenvolüdo para esse fim. O App tem um sistema de
verificação intemo capaz de proporcionalizár a amostra e gaÍantir para cumprimento do plano amostral pré-definido. Após a

aplicação dos quesüonários a verificação de consistência é realizada pela Estatistica contÍatada pela empresa para verificação das

r€spostas e da adequação dos entrevistados aos paÍâmetros amostrais.

Dados relativos aos municipios e bairros abrangidos pela pesquisa Na ausência de delimitação do baino, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa(conforme §7. do an. 2'. da Resolução-TSE n". 23.600/2019, Ate o sétimo dia segurnte ao regrsÍo
da pesquis4 será ele complementado com os dados relativos aos bairros abrangidos, na ausência de delimitação do bairro, será
identificada a área em que foi realizada):

A partir do dia em que a pesqúsa puder ser divulgada e até o dia seguinte. o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a
pesquisa considerada não rcgistrada; na ausência de delimitação do baino, será identificada a área em que foi realizada). A pesqúsa
englobará todas as zonas geográ,Iicas do municipio do Imperatriz.

Visualizar Pesquisa Elcitorâl - MA-0917E/2020

IMPERATRIZ. MÁ



Número de identifi cação:

Data de regisüo:

Data de inicio da pesqúsa:

Cargo(s):

Valor:

Registro do estatistico no CONRE

Data alteraçáo do
bailr.o/município:

Eleiçào:

Data de dinúgação.

Data de término da pesquisa:

Entrevistados:

Estatistico responsável :

Data limite para editar detalhes de
bairro/município:

PI.
03t95/2020

t910912020

2t /09/2020

Prefeito

R§ 7.000,00

9620

Visualizar Pesquisa EleiaorÀl - PI-03195/2020

ALTO§. PI

Folha
tubrica:

Eleições Municipais
2020

2510912020

24lO9DO20

900

Kalline Fabiana Silveira

2610912020

Nào2610912020 Contratante é a própria empresa?

Contratante(s): 06244102347 - RAFAEL JOSE DE IESUS TORRES Origem do Recurso: (Recursos póprios)
Pagante(s) do tróalho:

Metodologia de pesqúsa:

Metodologia de pesqúsa: A população pesqúsada é definida como pessoas maiores de l6 anos, eleitoras e residentes no Municipio
,.7de ÂLIOS DO PIAUI. Foi utilizada a técnica de entrevistas domiciliares nas zonas urbana e rual do muricipio. O método de

seleção da amostra foi o de amostragem aleatória estratificad4 com repartição proporcional que consisle em identificar os
subgrupos significativos (Sexo, Idade, Grau de Instrução), calculando o peso relativo (%) de cada um dos eshatos nâ população e
por fim selecionando uma amostra dentro de cada um desses grupos.

Plano amoslral e ponderação quanto a sexo, idade. grau de instrução e nivel econômico do enÍevisladot intervalo de conÍiança e
margem de eno:

Plano amostral e ponderaçào quanÍo a sexo, idade, grau de instrução e nivel econômico do entreüstado, int€rvalo de confianÇa e

margem de erro: A amostra será de tamanho igual a 900, ou sej4 serão entrevistados 900 eleitores com as caracteristicas
determinadas a segúr. A estratificação da amostra foi feita baseada em dados do Tribwral Superior Eleitoral em relação às segúntes
variáveis: Sexo, sendo 51,7oá do eleitorado do sexo feminino e 48,37o do sexo masculino; Faixa Etária, distribüda de l6-24
uros=l6,00/o, 25-34 anos=22,5y",3544 ar,os=2|,8Y., 45-59 otos=Z2,1lo e 60 anos e mats: 17.lYo; Gral de InsÍução: Âlalfabeüo
ao Ensino Frurdamental Incompleúo =49,07o, Ensino Fundamental Completo ao Ensino Médio Incompleto=20,1%, Ensino Médio
Completo ao Superior Incompleto=25,4% e Superior Completo=5,6oÁ. Foram utilizados dados do IBGE para proporcionalização de
70,5% das entrevistas na Zona Urbana e 29,5% na rural. Em relação ao nivel econômico, não há dados disponiveis dos eleitores no
TSE. A margem de eno desta pesquisa é de 3 ponúos percentuais, o que representa que as respostas podem variar em no máximo 3

p.p. para mais ou para menos e o intervalo de confiança estimado é de 95%.

Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalizaçâo da coleta de dados e do trabalho de campo:

Sistema intemo de çontrole e verificação, confeÍência e Íiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo; As entrevistas são
\áealizadas por uma equipe deüdamente treinada e capacitada pelo Instituto EMET. os formuláíos são preenchidos digitalmente por

meio de dispositivos móveis através do aplicativo EMET. especialmente desenvolüdo para esse Íim. O App tem um sistema de

venficação irtema capaz de proporcionalizar a amostra e garantir o cümpnmenúo do plano amostral pré-definido. Após a aplicação
dos questionários a verificação de consistência é realizada pela Eslatistica contratada pela empresa para verificação das respostas e
da adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

Dados relativos aos municipios e bainos abrangidos pela pesqüsa Na ausência de delimitação do bairro, será identificada a área

em que foi rea.lizada a pesquisa(conforme §P do afl. 2'. da Resolução-TSE n". 23.600/2019. Até o sétimo dia seguinte ao registro
da pesquis4 será ele complemertado com os dados relarivos aos bairros abrangidos, na ausência de delimiração do bairro, será
identificada a área em que foi realizada);

Dados relativos aos municípios e bairros abrangrdos pela pesqüsa. Na ausência de delimitação do bairo, será identificada a área
em que foi realizada a pesquisa (conforme §7. do art. 2'. da Resolução-TSE n". 23.600/2019, A partir do dia em que a pesquisa
puder ser dirulgada e até o dia seguinte, o registro dwerá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa consideÍada não
registrada, na ausência de delimitação do baino, será idertificada a área em que foi rea-lizada). A pesquisa englobará todas as Zonas
geográficas do municipio do Altos do Piaui.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Vinros por meio desta informar que a empresa EltíET INSTITUTO EIRELI

CNPJ:32.626.743/0001-68 vem prestando sen'iços oftalmológicos para nossa empresa há

cerca de 0l ano e nâo há nada que desabone a sua conduta quanto prestador de serviço. Neste

peúodo de um anojá foram realizados os seguintes serviços e quantidades:

Exame Quantidade

4.500 pessoas exarninadas

,l-500 pessoas exarninadas

4.500 pessoas exanrinadas

4.500 pessoas examinadas

Estereopsia 4.500 pessoas examinadas

PPC 4.500 pessoas exarninadas

Atenciosanrente-

Sâo Luís l8 de Maio de 2021

i

.4
rzo libê onrroy) 

&>_ ---__
JosÉ-s,f n.sous,r

CNPJ: it6l 7585210(X)l -67
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191.11

172 ffi
d Emorum.nror. t r.r ÂS5.1? Total;Rss.12

Consult. a validad. d.ere relo no rit hdp1:/h.lo üDâjur.bÍ

Raâo Social: IOSE DE R.SOUSA

CNPJ: 36175852,0001 -67

EÍd: Av Isaac Manins.05 Cohab Anll III
Cep 65150 l0O ' Sáo LuÍs MA

Refração Conrptrtadorizada

Fundoscopia (exame de fundo de olho)

Refrat<.rr de Greens 4.500 pessoas examinadas

Teste de Hirschberg

Angulo Kappa

Teste de Oclusão 4.500 pessoas examinadas
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