
RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

MODELO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO UTILIZADO PELA SEINFRA

TIPO: ON LINE – SÍTIO INSTITUCIONAL SEINFRA

O objetivo da pesquisa é avaliar a sua satisfação quanto à consulta da(s) tabela(s)
buscada(s):

1. Qual a sua satisfação com a(s) tabela(s) que você consultou?

2. A tabela do período de referência desejado está disponibilizado?

Em caso de negativo, entre com uma solicitação de informação através da Central 155
ou da Plataforma Ceará Transparente e solicite a tabela desejada.

3 - Deixe seu comentário sobre a(s) tabela(s) consultada(s): (opcional)



ANÁLISE DE RESPOSTAS

PERÍODO ANALISADO: JAN-FEV-MAR (ATÉ 24/03)/2022

PESQUISAS RESPONDIDAS: 100

1. Qual a sua satisfação com a(s) tabela(s) que você consultou?

2. A tabela do período de referência desejado está disponibilizado?
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3 - Deixe seu comentário sobre a(s) tabela(s) consultada(s): (opcional)*
*Amostra de comentários recebidos.

“Solicito definição das unidades para elaboração de Projetos: ARF e UT.”

“Acredito ser essencial constar a data de publicação e vigência da tabela 027, atualmente inexistente.”

“As tabelas deveriam ser atualizadas com uma maior periodicidade.”

“A tabela apresenta fácil consulta, representa um ponto muito positivo.”

“O banco de dados é muito amplo é uma referência para nos profissionais . seria perfeito , se as datas
bases fossem atualizadas com maior frequência”

“Prezados,para fins de sugestão de transparência das informações inserir o Mês/Ano para identificação
dos Arquivos disponibilizados.
A Equipe está de Parabéns pelas contribuições técnicas.
Atenciosamente.”

“A tabela apresenta fácil consulta, representa um ponto muito positivo.”

“As tabelas da SEINFRA sempre foram e serão excelentes para nós profissionais da engenharia, elas
nos norteiam.”

“Seria interessante se a tabela com o preço dos insumos, estivesse disponível com a respectiva data de
atualização, como se encontra no SINAPI, fora isso tudo perfeito , apesar de não interferir em nada,
seria apenas por questão de organização.”

“Muito bom o trabalho realizado. Parabéns”


