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1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de dados para pesquisas por amostragem domiciliar, por meio de preenchimento presencial de questionário eletrônico, conforme demanda da Companhia de Planejamento do
Distrito Federal – Codeplan, em Brasília/Distrito Federal. Os serviços prestados deverão obedecer aos requisitos técnicos de níveis de qualidade de serviço, de quantidades e de metodologia, conforme especificações técnicas descritas neste termo de
referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Codeplan tem como missão institucional produzir e disseminar informações, estudos e análises sociais, econômicas, demográficas, cartográficas, urbanas, regionais e ambientais; analisar e avaliar políticas públicas para o Governo do Distrito
Federal e sociedade. Cabe à Codeplan a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade social e econômica do Distrito Federal e a geração de conhecimento e inovação para aprimorar as políticas de governo.

2.2. Em 2019, a Codeplan participou da construção do Índice Município Amigo da Primeira Infância - Imapi, por região administrativa do Distrito Federal. O Imapi é uma iniciativa da Universidade de Brasília e foi calculado para todos os
municípios do país. A pesquisa descrita neste termo de referência complementará os achados desse estudo. 

2.3. O desenvolvimento infantil é um processo de amadurecimento resultando em uma progressão da percepção, habilidades motoras, cognitivas, de linguagem, sócio emocionais e de auto regulação. Vários fatores influenciam a aquisição de
competências e habilidades, mas podem ser condensados na ideia de fatores que são necessários para se nutrir os cuidados (The Lancet, 2016).  Objetivando a promoção de um ambiente adequado para o DPI, a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco Mundial recomendam que as intervenções públicas sejam baseadas em um modelo conceitual conhecido como Nutrição de Cuidados (Nurturing Care), composto por cinco
domínios de desenvolvimento: i) aprendizagem inicial; ii) saúde; iii) nutrição adequada; iv) cuidado responsivo; v) segurança e proteção (WHO, 2018).

2.4. No Brasil, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei federal nº 13.257, de 8 de março de 2016) definiu que a primeira infância abrange os primeiros seis anos completos de vida.  O período de desenvolvimento da primeira infância (DPI)
representa uma janela de oportunidades na promoção do desenvolvimento infantil. Quanto mais se investe na primeira infância, maior a probabilidade de se ter qualidade das relações sociais, maior produtividade no trabalho, mais investimentos na
educação dos próprios filhos, maior participação no desenvolvimento, na comunidade e na sociedade como um todo (CNJ,2021).  Estima-se que indivíduos que não tiveram um desenvolvimento adequado na primeira infância      sofram de uma
perda de até um quarto da renda média de um adulto, enquanto os países podem perder até o dobro do PIB com seus gastos em saúde e educação (The Lancet, 2016). Alguns estudos também indicam que deficiências no DPI podem afetar o futuro
das próximas gerações, pois se associam a um pior rendimento escolar e menor renda e produtividade na fase adulta (MCDONALD et al., 2016; RICHTER, 2017; WB, 2017; WHO, 2018). As experiências mais formativas das crianças pequenas
vêm dos cuidados de criação recebidos dos pais e outros membros da família, cuidadores e membros da comunidade. Os serviços de atenção devem ter duas vertentes que considerem tanto a necessidade das crianças quanto dos cuidadores (The
Lancet, 2016).

2.5. Por essa razão, é importante compreender não só os processos de desenvolvimento na primeira infância, mas também os fatores que afetam o processo de cuidado dessas crianças, que recebe aqui o nome de parentalidades. A parentalidade pode
ser entendida como o conjunto de atividades realizadas propositalmente para assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, em um ambiente seguro, de modo a socializar a criança e atingir o objetivo de torná-la progressivamente mais
autônoma (MCSV, 2015).

2.6. No Brasil, há estudos sobre o desenvolvimento infantil dentro das dimensões de Nurturing Care. Na plataforma Primeira Infância Primeiro, desenvolvida pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, são encontrados indicadores da situação da
primeira infância em cada município, nos eixos: saúde, nutrição, segurança e proteção, parentalidade e educação infantil, baseados no Nurturing Care (OPAS/OMS/Unicef), além de dados demográficos. Tanto estudos quanto indicadores da
plataforma, entretanto, não trazem informações para o território do DF com suas desagregações para regiões administrativas, fundamentais para o monitoramento das ações existentes e para o desenho de ações futuras.

2.7. É fato que informações sociodemográficas sobre as crianças de 0 a 6 anos, desagregadas para os territórios do Distrito Federal, podem ser encontradas na publicação “Retratos Sociais DF 2018: Perfil da população infantil”. De acordo com os
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dados desta publicação, o Distrito Federal tinha em 2018, 270.866 crianças de 0 a 6 anos. Dessas, 35,6% estavam em grupos de RAs de baixa renda, 26,3% em média baixa renda, 30% em média alta renda e 8,3% em RAs de alta renda. Entre as
crianças de 0 a 3 anos de idade, 40% frequentavam a creche nos grupos de renda alta, enquanto 16% frequentavam no grupo de renda baixa. Enquanto 82,5% das crianças no grupo de renda alta possuíam acesso ao plano de saúde, nas regiões de
baixa renda essa proporção era de 9%. Outro indicador é referente ao índice de Bem Estar Urbano do Distrito Federal (IBEU-DF): enquanto 7,6% das crianças viviam em RA cujo o bem estar foi considerado muito bom, 44,3% moravam em regiões
onde o bem estar era considerado ruim (Codeplan, 2020).

2.8. Contudo,    para um diagnóstico mais detalhado sobre a situação da primeira infância, é preciso ir além dessas informações. É necessário mensurar o desenvolvimento infantil das crianças do Distrito Federal e de seus territórios e investigar
como esse desenvolvimento se relaciona aos indicadores das dimensões de Nurturing Care, o que será feito nesta pesquisa.

2.9. A Codeplan já tem coordenado o desenvolvimento da metodologia, em articulação e diálogo com atores internos e externos ao GDF relacionados à temática. A contratação da coleta dos dados coletados para essa pesquisa se justifica pelo fato de
a Codeplan não dispor de efetivo de pesquisadores suficiente para realizar esse levantamento de dados em prazo hábil para a execução da pesquisa.

3. OBJETIVO DO SERVIÇO

3.1.Coletar dados sobre desenvolvimento da primeira infância e parentalidades sobre 1.825 crianças do Distrito Federal, em 1.825 domicílios.

4. REQUISITOS:

4.1. Para ser selecionada, a instituição deve:

4.1.1. Ter experiência e qualificação técnica na área de pesquisa domiciliar, a ser comprovada por relatórios de pesquisas anteriormente realizadas ou currículo dos dirigentes ou, na ausência desses, dos responsáveis técnicos pela pesquisa. Os
currículos serão aceitos apenas se vierem acompanhados de algum outro documento que demonstre o vínculo dos profissionais com o licitante;

4.1.2. Contratar diretamente a equipe para a coordenação dos trabalhos e para o trabalho de coleta de dados em campo, que deve ter a qualificação indicada neste termo de referência, sem possibilidade de subcontratação;

4.1.3. Providenciar todos os meios e equipamentos necessários para a realização do serviço, incluindo:

a) equipe de coordenação de trabalhos com qualificação técnica conforme detalhada no item 5.1. deste termo de referência e equipe de entrevistadores/as e supervisores/as conforme detalhado no item 7.2.2.4 e 7.2.2.5 deste termo de referência;

b) os dispositivos móveis para a coleta dos dados em campo com acesso à internet, as estratégias para comunicação durante as atividades de campo;

c)  software a ser utilizado nos dispositivos móveis de coleta para a programação do questionário eletrônico com capacidade de gravação das entrevistas e demais especificações do item 8.3.5. deste termo;

d)  os veículos para transporte da equipe, combustível, seguro do automóvel, pessoa habilitada a dirigir o automóvel;

e) hotsite com as informações da pesquisa, conforme detalha item 8.4 deste termo de referência; e

f) cartas de apresentação da pesquisa, a serem entregues no momento da abordagem pelos/as entrevistadores/as na quantidade e nas características no item 8.6 deste termo de referência;
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g) plataforma de business intelligence (BI)   para visualização de dados e  navegação pelos dados coletados em dashboards  .

5.  PERFIL DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1. A equipe de coordenação dos trabalhos deve ser constituída, no mínimo, por sete profissionais com o perfil e as atribuições descritas no quadro 1:

Quadro 1 – Descrição da composição mínima da equipe e de sua formação acadêmica e experiência profissional mínimas

Composição mínima da equipe Formação acadêmica mínima da equipe Experiência profissional mínima da equipe

1 coordenador/a geral, que resida no
Distrito Federal durante os dias úteis

Pós-graduação em      nutrição, enfermagem, terapia ocupacional, pedagogia, ciência de dados, economia,
estatística, sociologia ou outras áreas de formação em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas.
Coordenador geral e coordenador de campo devem ter formação em áreas diferentes.

Coordenação de, pelo menos, uma pesquisa com coleta por meio de entrevistas domiciliares com
atividades como: coleta, digitalização, tabulação, crítica, formatação e disponibilização de bases
de dados por meio eletrônico)

1  coordenador/a de campo, que resida
no Distrito Federal durante os dias
úteis

Coordenação de campo em, pelo menos, uma pesquisa de com coleta de dados em domicílio.

Experiência em supervisão de equipes de campo (supervisão dos profissionais responsáveis pela
aplicação de pesquisas).

Participação como supervisor de campo em, pelo menos, uma  pesquisa domiciliar no Distrito
Federal.

2 pesquisadores/as pleno/as (nível
intermediário)

Participação como pesquisadores de, pelo menos, uma pesquisa com metodologia survey sobre
crianças.

1 técnico/a de geoprocessamento Nível técnico ou médio completo
Participação em, pelo menos, duas pesquisas ou trabalhos técnicos  em que tenham realizado
geoprocessamento de dados e elaboração de mapas.

1 técnico/a de programação Nível técnico ou médio completo
Participação em, pelo menos, duas pesquisas       ou trabalhos técnicos  em que tenham realizado
programação de dispositivos que utilizam o sistema operacional Android, podendo ser
dispositivos móveis de coleta de dados ou similares

1 analista de dados Nível superior completo em Estatística.
Experiência como responsável técnico pela análise e consistência dos dados coletados em pelo
menos uma pesquisa de campo domiciliar.

5.2. Comprovação de cumprimento dos requisitos mínimos de formação acadêmica e experiência profissional

5.2.1. A formação acadêmica mínima deve ser comprovada por meio de diplomas ou certificados de conclusão, ou declarações escolares, emitidos por entidades reconhecidas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC.

5.2.2.  A experiência profissional indicada no Quadro 1 do item 5.1 deste termo deve ser comprovada por meio de atestado de capacidade técnica em que conste o nome do profissional exercendo a função para qual foi indicado.
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5.2.3. A comprovação da experiência profissional e formação escolar de todos os profissionais deve se dar antes da assinatura do contrato.

5.3. Comprovação do vínculo da equipe de pesquisa com a instituição licitante

5.3.1. O vínculo dos profissionais com a instituição licitante deve ser comprovado por vínculo societário, trabalhista, ou contratual, de uma das seguintes formas:

1. por meio do contrato social, se nela o profissional constar como sócio; ou

2. pelos documentos citados pela legislação trabalhista, como Carteira de Trabalho e Previdência Social e Contrato de Trabalho; ou

3. por contrato de prestação de serviços de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, regido pela legislação civil.

5.3.2. A comprovação do vínculo de todos os profissionais com a instituição licitante deve ser dar até o momento da assinatura do contrato com a Codeplan.

5.4. Atribuições da equipe de coordenação dos trabalhos

5.4.1. A equipe de coordenação dos trabalhos será responsável pelas seguintes atribuições:

a) Participar de reunião inicial com a Codeplan e parceiros por ela acionadas para alinhamento inicial do trabalho a ser desenvolvido;

b) Elaborar o planejamento da coleta de dados a partir das informações fornecidas pela Codeplan, nos termos do previsto no item 7 deste termo de referência;

c) Coordenar/realizar a programação dos dispositivos móveis de coleta (DMC), conforme indicado no item xxx deste termo de referência de acordo com as necessidades de fluxo e controle do questionário estipuladas pela Codeplan;

d) Propor e realizar, com anuência da Codeplan, adaptações ao questionário proposta pela Codeplan para melhor implementá-lo nos DMCs;

e) Providenciar hotsite com as informações da pesquisa, conforme detalha item 8.4 deste termo de referência;

f) Providenciar a impressão das cartas de apresentação da pesquisa, conforme detalha item 8.6 deste termo de referência;

g) Realizar pré-teste dos instrumentos, conforme especificado no item 8.1.2.5 do termo de referência;

h) Após a realização do pré-teste, implementar nos DMC as alterações identificadas;

i) Atualizar o Manual do/a Pesquisador/a elaborado pela Codeplan a partir das imagens das telas do formulário implementado no DMC;

j) Preparar materiais para treinamento da equipe de pesquisa, que deve ser ministrado conforme protocolo, Anexo II a este termo de referência;

k) Selecionar, contratar e treinar, conforme protocolo, Anexo II a este termo de referência, a equipe de supervisores(as) e entrevistadores(as) para realização do trabalho de campo;

l) Contratar seguros de vida e contra acidentes para a equipe de entrevistadores e supervisores, vigente durante a realização do trabalho de campo;

m) Definir e acompanhar os procedimentos de trabalho de campo, incluindo a distribuição das equipes no território e a utilização de dispositivos móveis de coleta (DMC);

n) Garantir a segurança e o sigilo das informações recebidas da Codeplan e dos dados coletados pela pesquisa;

o) Elaborar protocolo sanitário de saúde, conforme indicado no item x deste termo de referência e regras da vigilância sanitária do Distrito Federal vigentes na época em que se der a coleta de dados em campo;

p) Estruturar e produzir um banco de dados com documentação completa do formulário implementado com livro de códigos e dicionário de variáveis;

q) Realizar crítica e análise preliminar dos dados coletados;
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r) Elaborar relatórios semanais sobre a coleta de dados, conforme critérios mínimos acordados com a Codeplan em reuniões e especificados no item 9.2.3.7 do termo de referência;

s) Prestar assistência técnica para atender e resolver eventuais problemas relacionados a   utilização do software no decorrer da coleta de dados e até a entrega do relatório final;

t) Elaborar o relatório sobre a coleta de dados da pesquisa; e

u) Acompanhar e responder por cada fase da prestação do serviço, conforme descrito neste termo de referência, junto à Codeplan.

6. DEFINIÇOES GERAIS DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO

6.1. A prestação do serviço deve ser feita de acordo com orientações metodológicas da Codeplan constantes deste termo de referência e de reuniões durante a execução da prestação do serviço.

6.2. A contratada deve se responsabilizar por todos e quaisquer custos relacionados à preparação e à prestação do serviço descritos neste termo de referência.

6.3. A prestação do serviço a ser contratado está dividida em quatro etapas e quatorze eixos de atividades.  

6.4. Um produto deve ser entregue à Codeplan ao final de cada etapa, conforme especificado no item 6.8 deste termo de referência.

6.5. O pagamento pelo trabalho será realizado de acordo com o desembolso previsto no cronograma de entrega e mediante a aprovação final dos produtos.

6.6. Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em diálogo com a Codeplan e demais instituições por ela indicadas.

6.6.1 A Codeplan acompanhará todas as atividades desenvolvidas pela instituição contratada por meio de reuniões periódicas e do recebimento de atualizações sobre as atividades realizadas.

6.6.2. Ao final de cada fase, será realizada uma reunião para validação, alinhamento e planejamento das fases seguintes.

6.6.3. Quando necessário, poderão ser agendadas reuniões para tratar de pontos específicos, com a participação de outros órgãos e instituições convidados pela Codeplan.

6.7. A contratada será responsável por garantir, durante todas as etapas da pesquisa, a proteção e o sigilo dos dados da amostra e dos dados a serem coletados.

6.7.1. Não poderão ser coletados dados para além daqueles previstos nos instrumentos de coleta sem prévia autorização da Codeplan e os dados coletados poderão ser disponibilizados apenas à Codeplan.

6.8. A síntese das etapas, dos eixos de atividades, dos produtos e dos prazos encontra-se no Quadro 2 abaixo:

Quadro 2: Síntese das etapas, eixos de atividades, produtos e prazos da prestação do serviço

Etapa Eixos de atividades Produtos Prazo

Planejamento da coleta de dados (etapa 1)
Planejamento do processo de seleção e de treinamento da equipe de entrevistadores e
supervisores de campo

Plano de trabalho (produto 1)
20 dias após a assinatura do
contrato

Execução da preparação do trabalho de campo
(etapa 2)

Elaboração das versões finais do instrumento de coleta de dados

Relatório detalhado da preparação do trabalho de campo, incluindo o relatório do
pré-teste (produto 2)

50 dias após a assinatura do
contrato

Disponibilização e programação dos dispositivos móveis de coleta (DMC)

Preparação de sítio eletrônico (hotsite) sobre a pesquisa

Preparação dos itens de identificação da equipe de campo

Impressão das cartas de apresentação

Seleção da equipe de campo
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Treinamento dos supervisores/as de campo

Realização do pré-teste

Treinamento dos entrevistadores/as de campo

Elaboração da versão final de distribuição da equipe pelo campo e do cronograma de
campo a ser cumprido

Realização do trabalho de campo (etapa 3)

 Coleta de dados nos domicílios Relatório detalhado da realização do trabalho de campo
85 dias após a assinatura do
contrato

Análise inicial de consistência e produção da base de dados (produto 3)

Elaboração de relatório e
dos dashboards (etapa 4)

Elaboração do relatório final de desenvolvimento da pesquisa e dos dashboards Relatório final de desenvolvimento da pesquisa e plataforma de BI (produto 5)
105 dias após a assinatura do
contrato

7. DETALHAMENTO DA ETAPA 1: PLANEJAMENTO DA COLETA DE DADOS

7.1. Descrição geral do produto 1

7.1.1. Ao final da etapa 1, a instituição contratada deve entregar plano de trabalho para prestação do serviço (produto 1).

7.1.2. O documento deve ter os seguintes elementos:

7.1.2.1. Planejamento do processo de seleção e de treinamento da equipe de entrevistadores(as) e supervisores(as) de campo, conforme item 8.8 e 8.10 deste termo de referência, com informações sobre:

a) pessoas responsáveis e participantes e

b) conteúdos e atividades previstas, considerado o Anexo 2 a este termo;

7.1.2.2. Planejamento as estratégias para substituição e treinamento dos entrevistadores(as) e supervisores(as), caso seja necessário.

7.1.2.3. Planejamento da distribuição da equipe de entrevistadores(as) e supervisores(as), com as definições do item 7.1.2.3 deste termo de referência;

7.1.2.4. Planejamento de atividades de articulação para facilitar acesso a domicílios;

7.1.2.5. Planejamento do protocolo sanitário para prevenção de covid-19, conforme item 7.2.7 deste termo de referência;

7.1.2.6. Modelo de relatório de acompanhamento do campo, com elementos definidos no item 9.2.3.7  deste termo de referência; e

7.1.2.7. Cronograma de todos os eixos de atividades da prestação do serviço.

7.2. Eixo 1 – Elaboração do plano de trabalho para a prestação do serviço
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7.2.1. Planejamento do processo de seleção e de treinamento da equipe de entrevistadores e supervisores de campo

7.2.1.1. O planejamento deve prever diretrizes, etapas e critérios para realização das atividades, incluindo conteúdos e metodologias a serem utilizadas em cada uma.

7.2.1.2. O planejamento deve considerar:

a) a descrição da composição da equipe de coletadores(as) e supervisores(as) definida no item 7.2.2 deste termo de referência;

b) as definições sobre a seleção previstas no item 7.2.1 deste termo de referência.

7.2.2. Composição mínima da equipe de entrevistadores/as e supervisores/as de campo

7.2.2.1. Deverão ser constituídas, pelo menos, 7 (sete) equipes de campo, cada uma delas composta por 4 (quatro) entrevistadores/as e 1(um) supervisor/a de campo.

7.2.2.2. No caso previsto no item 9.2.4.4.  deste termo de referência, a contratada deve contratar mais entrevistadores/as e supervisores/as para garantir a finalização da coleta de dados no prazo previsto neste termo de referência.

7.2.2.2.1. Nesse caso a instituição contratada deverá manter a proporção de 1 supervisor/a para cada 4 entrevistadores/as.

7.2.2.3. Cada equipe deve ser composta por entrevistadores e supervisores de campo e todas as pessoas devem ter conhecimento mínimo, habilidades e competências adequadas para a realização das atividades específicas da pesquisa, considerando
as particularidades da abordagem domiciliar.

7.2.2.4. Os/as entrevistadores/as deverão ter, no mínimo, ensino médio concluído;

7.2.2.5. Os supervisores deverão ter, no mínimo, ensino superior concluído e experiência na coordenação de equipes de campo em entrevistas domiciliares.

7.2.2.6. As equipes de entrevistadores e supervisores devem ser coordenadas por 2 (dois) técnicos de nível superior com experiência comprovada de nível intermediário (pesquisador pleno), podendo ser os mesmos já contratados para a coordenação
da pesquisa.

7.2.3. Planejamento da seleção de entrevistadores/as e supervisores/as de campo

7.2.3.1. O planejamento da seleção deve prever:

a) Critérios para seleção das pessoas, entre eles experiência em aplicação de questionário por meio de dispositivos móveis de coleta (DMC), experiência em aplicação de questionário domiciliar no Distrito Federal;

b) divulgação do processo de recrutamento de entrevistadores/as e supervisores/as;

c) formas de recebimento das inscrições;

c) documentação necessária dos candidatos; e

d) prazos e etapas previstas para todas as etapas do processo de seleção.

7.2.3.2. A instituição contratada deve manter cadastro de reserva para entrevistadores/as e supervisores/as com 50% do número de entrevistadores/as e supervisores/as selecionados para iniciar a coleta de dados.

7.2.3.3. Caso, durante a execução da coleta de dados, mais de 70% do cadastro de reserve seja usado antes que sejam finalizadas 50% de entrevistas válidas, nova seleção deve ser realizada.

7.2.4. Planejamento do treinamento da equipe de campo

7.2.4.1. O planejamento do treinamento da equipe contratada deve considerar:

a) as definições do item 8.8 e 8.9 deste termo de referência; e;

b) o protocolo de treinamento definido no Anexo 2 a este termo de referência.

7.2.5. Planejamento da distribuição da equipe de coleta de dados
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7.2.5.1. A pesquisa deve ser realizada simultaneamente em, pelo menos, dois agrupamentos de regiões administrativas conforme renda (ver 9.2.2.2 neste termo de referência). Para isso, a contratada deve coletar dados, no mínimo, em dois estratos
(grupos de RA) que compõem a amostra desta pesquisa simultaneamente.

7.2.5.2. A contratada deve propor a distribuição da equipe de entrevistadores/as e supervisores/as conforme amostras de domicílios selecionados, considerando o disposto no item 9.2.2.2do termo de referência.

7.2.5.3. O planejamento deve prever os dias em que cada equipe deve cobrir cada área de acordo com a amostra de domicílios disponibilizado pela Codeplan.

7.2.5.4. O planejamento da distribuição da equipe de campo deve considerar a disponibilização de um carro para cada uma das equipes.

7.2.5.4.1. Em cada carro, deve ser disponibilizado um kit  de proteção individual.

7.2.5.4.2. O carro poderá ser dirigido por um dos integrantes da equipe e, caso não exista um número suficiente de pessoas com habilitação válida, a instituição contratada deve providenciar motoristas para apoiar essa atividade.     

7.2.5.5. Para agilizar a coleta de dados e racionalizar o uso do transporte, duas equipes poderão atuar juntas em uma mesma área, de modo que se possa utilizar uma van para transportar as equipes.

7.2.5.6. As equipes poderão, de acordo com a distribuição das atividades diárias, ser temporariamente redimensionadas buscando otimizar a atividade de coleta dos dados.

7.2.6. Planejamento do acesso a domicílios

7.2.6.1. A instituição contratada deve planejar a execução de estratégias para acessar domicílios de difícil acesso.

7.2.6.1.1. Consideram-se de difícil acesso aqueles domicílios que estejam localizados em condomínios fechados ou domicílios em logradouros de difícil localização.

7.2.6.2. Consideram-se como estratégias de acesso:

a) contato por meio de telefonemas ou reuniões presenciais com administradores/as regionais, síndicos/as, associações de moradores, líderes comunitários, ou outras organizações ou pessoas que possam facilitar o acesso aos domicílios e a
receptividade das pessoas a serem entrevistadas;

b) seleção de entrevistadores/as ou supervisores/as com conhecimento dos territórios a serem pesquisados, para apoiar na localização e na facilitação do acesso;

c) estratégias de divulgação da pesquisa, acordadas com a Codeplan; e

d) outras estratégias a serem discutidas entre a instituição contratada e a Codeplan.

7.2.7. Planejamento do protocolo sanitário de prevenção à covid-19

7.2.7.1. O protocolo sanitário elaborado deve considerar as recomendações das autoridades de saúde e respeitar todas as legislações vigentes no Distrito Federal para o período de realização da pesquisa e, mais especificamente, prever:

7.2.7.2. Aquisição e disponibilização de kits de proteção individual em quantidades suficientes para as pessoas que forem a campo, considerando o consumo e a validade de cada um deles;

7.2.7.3. O kit de proteção individual para os entrevistadores/as e supervisores/as deve conter, no mínimo, máscara e álcool em gel;

7.2.7.4. Definição dos procedimentos a serem adotados para o uso dos equipamentos, distanciamento,      e previsão de afastamento dos membros da equipe que apresentarem sintomas; e

7.2.7.5. Indicação de um dos integrantes da equipe de coordenação como responsável pela garantia do cumprimento do protocolo e da manutenção e monitoramento cotidiano das atividades nele previstas.

8. DETALHAMENTO DA ETAPA 2 – EXECUÇAO DA PREPARAÇAO PARA O TRABALHO DE CAMPO

8.1. Descrição geral do produto 2

8.1.1. Ao final da etapa 2, a instituição contratada deve entregar relatório detalhado da execução da preparação para o trabalho de campo (produto 2).

8.1.2. O documento deve conter:

8.1.2.1. Versões finais dos instrumentos de coleta de dados, a partir das propostas de instrumentos fornecidas pela Codeplan, com lista de eventuais mudanças realizadas e suas justificativas. 
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8.1.2.2. Relato do processo de seleção e treinamento da equipe de entrevistadores e supervisores, realizado conforme planejamento entregue no Produto I, com:

a) descrição de todas as atividades desenvolvidas;

b) a cópia dos materiais utilizados no treinamento; e

c) listas de presença de cada dia.  

8.1.2.3. Descrição sobre os dispositivos móveis de coleta (DMC) a serem utilizados na pesquisa, com informações sobre:

a)  a quantidade e a configuração dos aparelhos e dos softwares a serem utilizados para a coleta dos dados;

b) a forma de funcionamento dos softwares, destacando os recursos disponíveis e a forma de descarga dos questionários coletados, considerando a necessidade de acesso à internet e a periodicidade diária de descarga dos dados;

c) o código de programação dos DMC;

d) registro das alterações incorporadas após os testes realizados pela Codeplan.

8.1.2.4. Dicionário de dados, conforme modelo anexo 3 a este termo de referência, gerado a partir da programação do formulário no DMC;

8.1.2.5. Relato do pré-teste com as seguintes informações:

a) A distribuição da equipe de entrevistadores e supervisores pelo campo;

b) Relato do que foi observado em relação a: i) receptividade das pessoas abordadas à pesquisa; ii) fluidez dos/as entrevistadores/as; iii) receptividade dos/as entrevistados/as a perguntas delicadas; iv) entendimento dos/as entrevistados/as sobre as
questões e alternativas de respostas; v) fluxo das perguntas dos questionários.

c) Banco de dados contendo todos os dados coletados no pré-teste, em formato “.csv” e Shapefile(ArcGIS).

8.2. Eixo 1 - Elaboração das versões finais do instrumento de coleta de dados

8.2.1. A Codeplan desenvolveu uma proposta do instrumento de coleta, a partir de pesquisa bibliográfica e de diálogo com parceiros, órgãos e secretarias do Governo do Distrito Federal.

8.2.2. O questionário será disponibilizado à contratada em formato .DOC ou PDF à contratada.

8.2.3. O instrumento tem os seguintes elementos:

8.2.3.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Pesquisa;

8.2.3.2. Identificação do domicílio, do entrevistado e da criança;

8.2.3.3. Questões sobre os seguintes temas:

1. Perfil da criança;
2. Gestação e parto da criança;
3. Amamentação, alimentação e saúde da criança;
4. Educação infantil;
5. Perfil da família e das(os) cuidadores das crianças;
6. Rotina da criança;
7. Ações de segurança para prevenção de acidentes domésticos;
8. Formas de disciplinar a criança; e
9. Desenvolvimento infantil (motor, cognitivo, social e emocional).
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8.3. Eixo 2 - Disponibilização e programação dos dispositivos móveis de coleta (DMC)

8.3.1. A coleta dos dados deve ser feita digitalmente, utilizando dispositivos móveis de coleta (DMC), que deverão ser providenciados pela contratada em quantidade mínima igual ao número de entrevistadores/as contratados/as para a coleta de
dados.

8.3.2. Os DMC deverão ser programados pela contratada com os questionários que serão aplicados, observando os fluxos e condições do instrumento.

8.3.3. Todas as entrevistas coletadas deverão ser integralmente gravadas e georreferenciadas pelos dispositivos eletrônicos de coleta para que sejam transmitidas e disponibilizadas para download pela Codeplan, possibilitando a ampla avaliação da
aplicação das entrevistas.

8.3.4. Quando a rede estiver indisponível, o aplicativo de coleta deve ter a capacidade de funcionamento offline (mesmo sem conexão à internet), de forma que em locais onde não há acesso a uma rede, os dados salvos no aplicativo sejam
sincronizados posteriormente, quando houver sinal de web.

8.3.5. O software utilizado para a programação deve:

1. ser especializado em coleta de dados;
2. ter capacidade para funcionar online e off-line;
3. preferencialmente, ser software livre;
4. garantir, no mínimo, a possibilidade de filtrar perguntas a serem respondidas de acordo com as idades (em meses) das crianças, a serem informadas no início do preenchimento do questionário;
5. permitir a gravação dos áudios da entrevista;
6. garantir a capacidade de transmissão e gravação automática dos dados no banco de dados da contratada, ao fim de cada entrevista, a partir do equipamento de coleta.  

8.3.5.1.Caso o software a ser utilizado não seja livre, é de responsabilidade da contratada a aquisição das licenças de uso. Deverá ser considerado o número de licenças necessárias para a instalação do software nos DMC utilizados individualmente
pelos integrantes da equipe de coleta de dados.

8.3.5.2. O software escolhido pela contratada deverá ter anuência da Codeplan.

8.3.6. Os DMCs devem:

1. ter capacidade para gravação de áudio das entrevistas e posterior transmissão dos dados coletados e do áudio das entrevistas durante o período de coleta (permitindo a coleta offline);

2. ter recurso para registro automático das coordenadas de GPS, com capacidade para armazenamento da latitude e longitude com precisão de, pelo menos, 10 metros, sem intervenção do operador (sem digitação).

3. atender, no mínimo, a configuração indicada no Quadro 3, abaixo:

Quadro 3 – Descrição da configuração mínima dos dispositivos móveis de coleta

Tipo de dispositivoEspecificações técnicas

Tablets

Sistema: Android 8.1 ou superior;

Processador: arquitetura ARM; Quad Core 1.3 GHz ou superior

Memória RAM: 1,5GB ou superior

Tela capacitiva de 7 a 9 polegadas

Resolução: 1024 x 600 ou superior
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Bateria: no mínimo 5000mAh

GPS, câmera e sem TV

Conectividade wi-fi, bluetooth e 3G

Com assistência técnica nacional

Smartphones

Sistema: Android 8.1 ou superior

Tela de tamanho de 5,5

Resolução HD

Processador MediaTek MT6739 Quad-Core de 1.28GHz com 2GB de RAM

Bateria de 3000mAh

Memória interna 16GB

Fabricado no Brasil com assistência técnica nacional.

4. possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;

5. apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovada      através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO;

6. possuir carga extra (power bank) de forma que o trabalho de coleta possa ser feito, pelo menos, durante oito horas diárias;

7. ter todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento;

8. ter cabos de conexão à rede elétrica de acordo com o  padrão NBR-14136;

1. estar livres de substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado através de certificação emitido por instituição.    

8.3.7 Quando finalizada, a programação deve ser submetida a testes a serem realizados pela Codeplan. Os testes verificarão a inclusão correta dos instrumentos de coleta e dos respectivos fluxos existentes em cada um.

8.3.8 A contratada é responsável por realizar todas as correções necessárias até que os instrumentos estejam adequadamente instalados nos dispositivos de coleta.

8.4. Eixo 3 - Preparação de sítio eletrônico (hotsite) sobre a pesquisa

8.4.1. A contratada deve providenciar um hotsite sobre a pesquisa a ser realizada com, pelo menos:
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a) informações gerais sobre a pesquisa;

b) informações em formato de perguntas e respostas; e

c) campo de consulta de identificação dos/as entrevistadores/as;

8.4.2. As informações sobre a pesquisa deverão ser disponibilizadas pela Codeplan à contratada.

8.4.3. O hotsite deve conter a identidade visual da Codeplan.

8.4.4. O hotsite deve ser aprovado pela Codeplan e, após a aprovação, a instituição contratada deve disponibilizar o endereço do site para que a Codeplan o hospede em sua página eletrônica.

8.4.5. O hotsite deve estar disponibilizado no ar pelo menos três dias úteis antes do início da coleta de dados.

8.4.6. Quando necessário, a contratada providenciará atualizações das informações disponíveis no hotsite.

8.5 Eixo 4 - Preparação dos itens de identificação da equipe de campo

8.5.1. A contratada deve providenciar itens de identificação para os/as entrevistadores/as e supervisores/as e quaisquer outros membros da equipe que atuarão na coleta de dados junto ao público (motoristas, coordenadores de campo, entre outros).    

8.5.2. Os itens de identificação são:

a) Crachá de identificação, elaborado com arte a ser definida e aprovada pela Codeplan, contendo informações como nome e logomarca da empresa contratada, da Codeplan e da pesquisa, identificação do membro da equipe com nome completo e
fotografia; e

b) Colete da instituição contratada, com a logomarca que possibilite identificação.

8.5.3. Após a conclusão da pesquisa e atesto do último produto, a contratada deve recolher e inutilizar os crachás de identificação utilizados durante a pesquisa e qualquer material de identificação impresso sobre a      pesquisa providenciado pela
instituição contratada.

8.6 Eixo 5 - Impressão das cartas de apresentação

8.6.1. Os/as entrevistadores/as deverão entregar carta de apresentação da pesquisa a todas as pessoas abordadas.

8.6.2. A Codeplan deve disponibilizar à contratada o conteúdo da carta de apresentação.

8.6.3. A contratada deve providenciar a impressão de até 5.600 cartas de apresentação da pesquisa, conforme a necessidade.

8.6.4. A carta de apresentação deve ser impressa em papel A4, em cores e em gramatura 90.

8.6.5. Todos os custos de impressão e entrega do material são de responsabilidade da contratada.

8. 7. Eixo 6 - Seleção da equipe de campo
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8.7.1. A instituição contratada deve selecionar uma equipe de entrevistadores/as, supervisores/as de campo e coordenadores/as de campo que atenda às definições do item 7.2.2.4 e 7.2.2.5 deste termo de referência.

8.7.2. A instituição contratada deve providenciar diretamente a contratação da equipe de pesquisadores em acordo com a legislação vigente para esse tipo de trabalho.

8.7.3. A instituição contratada deve divulgar a abertura do processo de seleção de pesquisadores, indicando:

a) qualificação exigida;

 b) jornada de trabalho diária;

c) previsão da possibilidade de coleta noturna e aos finais de semana;

d) datas previstas para coleta de dados e treinamento;

e) forma de deslocamento da equipe para a coleta de dados;

f) documentação necessária;

g) prazo para inscrição e seleção dos candidatos.

8.7.4. A instituição contratada deve providenciar seguros de vida para cada pessoa contratada para a coleta de dados.

8.8. Eixo 7 – Treinamento dos supervisores/as de campo

8.8.1. A instituição contratada deve treinar e testar a equipe de supervisores para a realização do pré-teste e o trabalho em campo, conforme planejado no item 7.2.4. deste termo de referência e formalizado no produto 1 (ver item 6.8.1), seguindo o
protocolo de treinamento anexo 2 a este termo de referência.

8.8.2. O treinamento deve ser presencial e a contratada deve responsabilizar-se pelo material a ser utilizado.

8.8.3. A Codeplan disponibilizará local de treinamento.

8.8.4. O treinamento não poderá ser realizado antes do questionário estar programado nos DMCs e aprovado pela Codeplan.

8.8.5. Nenhum supervisor/a deve iniciar o pré-teste e o trabalho de campo sem ter sido previamente treinado de acordo com o protocolo de treinamento anexo 2 a este termo de referência.

8.8.6. Caso sejam necessárias substituições de supervisores/as durante o trabalho de campo, novos treinamentos deverão ser realizados presencialmente.

8.8.7. A cada treinamento, a instituição contratada deve coletar lista de presença assinada pelos treinandos, que deve constar no produto 2 e, eventualmente, no produto 3.

8.8.8. No treinamento, deve ser entregue um Manual do/a Pesquisador/a impresso e encadernado para cada supervisor/a.

8.9. Eixo 8 - Realização do pré-teste

8.9.1. A instituição contratada deve realizar um pré-teste, por meio de uma pesquisa piloto, realizada em campo, a partir de uma lista de endereços indicada pela Codeplan.

8.9.2. A pesquisa-piloto tem o objetivo de:

a) testar o questionário e o funcionamento do aplicativo de coleta de dados;

b) verificar o quão familiarizada os/as coordenadores/as de campo e supervisores/as estão com o procedimento de coleta e com o questionário e;

c) mensurar do tempo médio de aplicação do questionário.

8.9.3. O pré-teste deve coletar até 50 questionários, podendo esse número ser negociado entre a instituição contratada e a Codeplan.
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8.9.4. O pré-teste deve ser realizado pelos/as supervisores/as nos domicílios que integram a amostra de pré-teste, a ser fornecida pela Codeplan.

8.9.5. Deverão ser submetidos ao pré-teste tanto o questionário como o relatório de acompanhamento de campo.

8.9.6. Os dados coletados no pré-teste e os relatórios de acompanhamento de campo deverão ser repassados à Codeplan para verificações de consistências de dados e testes de análise dos dados.

8.9.7. Os dados obtidos no pré-teste não poderão ser contabilizados para a obtenção da amostra da pesquisa.

8.9.8. Caso necessário, após o   pré-teste, a instituição contratada deve:

a) elaborar versões finais dos questionários, incorporando as alterações identificadas;

b) atualizar as orientações no Manual do/a Pesquisador/a para o treinamento dos entrevistadores/as.

8.10. Eixo 9 - Treinamento dos entrevistadores/as de campo

8.10.1. A instituição contratada deve treinar e testar a equipe de entrevistadores/as para a realização do trabalho em campo, conforme planejado no item 7.2.4. deste termo de referência e formalizado no produto 1 (ver item 6.8.1), seguindo o
protocolo de treinamento anexo 2 a este termo de referência.

8.10.2. O treinamento deve ser presencial e a contratada deve responsabilizar-se pelo material a ser utilizado.

8.10.3. A Codeplan disponibilizará local de treinamento.

8.10.4. O treinamento não poderá ser realizado antes do questionário estar programado nos DMCs e aprovado pela Codeplan, após as alterações que sejam necessárias serem realizadas após o pré-teste.

8.10.5. Nenhum supervisor/a deve iniciar o trabalho de campo sem ter sido previamente treinado de acordo com o protocolo de treinamento anexo a este termo de referência.

8.10.6. Caso sejam necessárias substituições de entrevistadores/as durante o trabalho de campo, novos treinamentos deverão ser realizados presencialmente.

8.10.7. A cada treinamento, a instituição contratada deve coletar lista de presença assinada pelos treinandos, que deve constar no produto 2 e, eventualmente, no produto 3.

8.10.8. No treinamento, deve ser entregue um Manual do/a Pesquisador/a impresso e encadernado para cada entrevistador/a.

9. DETALHAMENTO DA ETAPA 3 – REALIZAÇAO DO TRABALHO DE CAMPO

9.1. Descrição geral do produto 3

9.1.1. Ao final da etapa 3, a instituição contratada deve finalizar a entrega dos relatórios da coleta de dados (produto 3).

9.1.2. O produto 3 deve ser composto pelos seguintes elementos:

9.1.2.1. Relatórios diários de acompanhamento do trabalho de campo, conforme descrito no item 9.2.3.7 deste termo de referência;

9.1.2.2.Relato com:

a) ações realizadas no campo; e

b) dificuldades e estratégias empregadas, com detalhamento diário das ocorrências.

9.1.2.3.Banco de dados contendo todos os dados coletados na pesquisa, em formato “.csv” e Shapefile(ArcGIS).

9.2. Eixo 1 – Coleta de dados
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9.2.1. Procedimentos de coleta de dados

9.2.1.1. A coleta de dados deve ser realizada por meio de entrevistas presenciais a cuidadores/as de crianças nos domicílios que compõem a amostra.

9.2.1.2. A entrevista deve ser realizada com a pessoa considerada cuidador(a) principal da criança nos domicílios sorteados.

9.2.1.3. No caso de o domicílio sorteado ter mais de uma criança de até 6 anos de idade, os dados coletados deverão ser sobre a criança com a idade indicada na amostra.

9.2.1.4. O/a entrevistador/a deve apresentar-se, apresentar a pesquisa e, caso a pessoa abordada concorde participar da pesquisa, preencher os formulários de pesquisa disponibilizados no DMC, conforme as instruções do Manual do/a Pesquisador/a
e

conforme os critérios e metodologia de entrevista definidos pela Codeplan e pela contratada orientadas no treinamento.

9.2.1.5. O questionário não poderá, em hipótese alguma, ser alterado pela contratada sem o conhecimento e consentimento da Codeplan.

9.2.1.6. As visitas para coletas de dados deverão ser realizadas de segunda a sábado, entre 08h e 20h em dias úteis e entre 08h e 14hs aos sábados. Excepcionalmente, poderão também ser realizadas em outros dias e horários, caso seja necessário
para o cumprimento do percentual mínimo de aproveitamento das amostras.

9.2.1.7. O tempo estimado para preenchimento integral do questionário é de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, incluindo o tempo de abordagem do/a morador/a e a realização completa da entrevista.

9.2.1.8. Os entrevistadores deverão, ainda no local de cada entrevista:

a) registrar os endereços dos domicílios onde foram realizadas as entrevistas;

b) registrar os horários de início e término de cada entrevista;

c) realizar o georreferenciamento do domicílio pesquisado por meio de marcação das coordenadas geográficas via GPS disponíveis nos coletores eletrônicos;

9.2.1.9. A coleta de dados deve assegurar a aplicação correta e completa do questionário, mediante garantia da utilização dos conceitos e critérios definidos, para, assim, responder aos propósitos analíticos e padrões de qualidade da pesquisa.

9.2.1.10. Somente deverão ser contabilizados como questionários aplicados aqueles com respostas completas. Caso o respondente abandone o questionário no meio, o questionário não deve ser contabilizado.

9.2.1.11. A coleta de dados deve ser acompanhada pelos coordenadores/as de campo, que deverão estar em contato com os/as supervisores/as de campo para assegurar o cumprimento da coleta conforme planejamento e definições deste termo de
referência.

9.2.1.12. As equipes técnicas da Codeplan e das instituições parceiras e designadas pela Codeplan poderão acompanhar as equipes de campo como facilitadores ou observadores.

SEI/GDF - 86553137 - Termo de Referência https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvor...

15 of 36 04/07/2022 11:05



9.2.2. Amostragem

9.2.2.1. A amostra para coleta de dados é composta de 1.825 cuidadores de crianças, em que deve ser aplicado.

9.2.2.2. A amostra será dividida em 4 (quatro) estratos, formados pelo agrupamento das regiões administrativas do Distrito Federal de acordo com suas rendas médias, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 Distribuição da amostra por grupo de RA conforme renda

Grupo de rendaRegião administrativa Tamanho da amostra

Alta

Jardim Botânico (RA XXVII)

261

Lago Norte (RA XVIII)

Lago Sul (RA XVI)

Park Way (RA XXIV)

Brasília (I)

Sudoeste/Octogonal (RA XXII)

Média-alta

Águas Claras (RA XX)

571

Arniqueira (RA XXXIII)

Candangolândia (RA XIX)

Cruzeiro (RA XI)

Gama (RA II)

Guará (RA X)

Núcleo Bandeirante (RA VIII)

Sobradinho (RA V)

Sobradinho II (RA XXVI)

Taguatinga (RA III)

Vicente Pires (RA XXX)
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Média-baixa

Brazlândia (RA IV)

790

Ceilândia (RA IX)

Planaltina (RA VI)

Riacho Fundo (RA XVII)

Riacho Fundo II (RA XXI)

Samambaia (RA XII)

Santa Maria (RA XIII)

São Sebastião (RA XIV)

SIA (RA XXIX)

Sol Nascente/Pôr do Sol (XXXII)

Baixa

Fercal (RA XXXI)

203

Itapoã (RA XXVIII)

Paranoá (RA VII)

Recanto das Emas (RA XV)

SCIA (RA XXV)

Varjão (RA XXIII)

Total 1.825

9.2.2.3. Até a data de início da vigência do contrato, a amostra poderá sofrer alterações na distribuição do quantitativo de instrumentos a serem coletados por região. O número  máximo de 1.825 entrevistas completas realizadas não será alterado.

9.2.2.4. A pesquisa deve ser realizada simultaneamente em pelo menos dois agrupamentos de regiões administrativas conforme renda (ver 7.2.5.1 neste termo de referência). Para isso, a contratada deve coletar dados, no mínimo, em dois estratos
(grupos de RA) que compõem a amostra desta pesquisa simultaneamente.

9.2.2.5. A Codeplan fornecerá a lista de endereços dos domicílios a serem visitados, e       a lista de endereços para substituição da amostra, que não poderão ser alteradas pela contratada.
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9.2.2.6. As amostras serão compostas da seguinte forma:

a) Amostra principal;

b) Amostra de substituição I; e

c) Amostra de substituição II.

9.2.2.7. Deverão ser realizadas, no mínimo, 03 (três) tentativas de visita para entrevista em cada domicílio sorteado.

9.2.2.7.1. Se, na primeira visita, o/a entrevistador/a não conseguir realizar a entrevista, por ausência de pessoas nos domicílios ou outro motivo, o domicílio deve ser abordado novamente em horário diferente e em dias diferentes incluindo fim de
semana, e assim por diante, até se completarem as 03 (três) tentativas. 9.2.2.7.2. Caso, ao final das três tentativas não tenha sido possível realizar a entrevista, o domicílio poderá ser substituído por outro domicílio da lista de amostra de substituição
I.

9.2.2.7.3. Caso, ao final das três tentativas não tenha sido possível realizar a entrevista, o domicílio da amostra de substituição I pode ser substituído por domicílio da lista de amostra de substituição II.

8.2.2.8. A taxa de aproveitamento de respostas (número de domicílios pesquisados) deve ser de, pelo menos, 85% da amostra definida em cada estrato, com a condição de que todo o cadastro principal de endereços seja percorrido para que a perda
esteja espalhada pelo território.

9.2.3. Acompanhamento e checagem da coleta de dados

9.2.3.1. Os dados coletados devem ser enviados à Codeplan diariamente pela contratada.

9.2.3.2. Para o envio, será considerada a data e a hora de finalização das entrevistas. As entrevistas realizadas a cada dia devem ser, obrigatoriamente, transmitidas à Codeplan até às 16hs do dia posterior, mesmo quando não for dia útil.

9.2.3.3. Deverão constar nas bases de dados repassadas à Codeplan:

a) os endereços dos domicílios pesquisados registrados pelos entrevistadores/as no ato da entrevista;

b) os horários de início e término das entrevistas.

c) o arquivo de geolocalização dos domicílios efetivamente pesquisados registrado pelo entrevistador no ato da entrevista por meio do GPS dos coletores eletrônicos.

9.2.3.4. Os dados devem ser enviados por file transfer protocol – FTP. Em caso de impossibilidade, os dados devem ser enviados por e-mail.

9.2.3.5. Caso seja necessário uma senha para acessar as gravações, essa senha deve ser disponibilizada à Codeplan.
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9.2.3.6. A contratada deve enviar, a cada cinco dias úteis, um relatório de acompanhamento de campo para a Codeplan.

9.2.3.7. O relatório deve conter, no mínimo, as informações abaixo por estrato entrevistado, supervisor e entrevistador:

1. quantidade de domicílios abordados;

2. quantidade de domicílios vazios;

3. quantidade de domicílios onde houve recusa a responder e as razões da recusa, caso informada;

4. quantidade de domicílios em que não havia crianças da idade procurada;

5. quantidade de entrevistas concluídas e não concluídas;

6. possíveis problemas de acesso aos domicílios;

7. intercorrências ao responder à entrevista;

8. tempo de duração das entrevistas;

1. análise da qualidade das respostas por parte dos supervisores de acordo com parâmetros estabelecidos pela Codeplan em conjunto com a contratada; e

10. substituição de entrevistadores/as e supervisores/as.

9.2.3.8. Para o acompanhamento da aplicação dos questionários, a instituição contratada deve disponibilizar à contratante painel de controle com atualização online do andamento da pesquisa.

 9.3.2.9. . Os serviços realizados pela contratada poderão ser objeto de checagens a serem realizadas pela equipe técnica da Codeplan.

9.3.2.9.1. . Na checagem poderá ser verificado, por amostragem, se os/as entrevistadores/as percorreram todo o questionário e se as entrevistas referem-se a crianças com as idades estabelecidas na amostra e no local definido.

9.3.2.9.2. . O registro das checagens será realizado em formulário próprio, permitindo à contratada identificar qual o problema verificado e em que lugar ele ocorreu.

9.2.3.9.3 Caso sejam identificadas padrão de irregularidades e/ou inconsistências de um/a mesmo/a entrevistador/a, a Codeplan poderá solicitar a substituição do/a entrevistador/a.

9.2.3.9.4. O serviço da coleta de dados poderá, em parte ou em todo, ser reprovado, caso não atenda aos requisitos deste termo de referência. .
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9.2.3.9.5. Caso os serviços sejam reprovados, a contratada deve refazer, às suas custas, os serviços reprovados, arcando com o custo de todos os materiais necessários.

9.2.4. Prazo para realização da coleta de dados e número de entrevistadores/as e supervisores/as

9.2.4.1. A coleta de dados deve ser realizada em até 30 (trinta) dias.

9.2.4.2. A jornada de trabalho diária máxima para as equipes de coleta de dados deve ser de 8 horas.

9.2.4.3. Conforme definido no item 7.2.2.1 deste termo de referência, devem ter no mínimo 7(sete) equipes de coleta de dados com 1 supervisor/a de campo e 4 entrevistadores/as em cada uma delas.

9.2.4.4. Transcorridos 10 dias úteis do início do campo e o ritmo de trabalho indique ameaça ao não cumprimento da coleta no prazo estabelecido no item 9.2.4.1. deste termo de referência, a contratada deve aumentar a equipe de campo mínima,
para além do disposto no item 7.2.2.1. deste termo de referência, por meio de candidatos do cadastro de reserva ou nova seleção.

9.3. Eixo 2 – Análise inicial de consistência e produção da base de dados

9.3.1. A  instituição contratada deve realizar análise de consistência dos dados para identificar eventuais inconsistências ou erros de resposta.

9.3.2. A crítica inicial consiste em verificar se:

a) os questionários foram preenchidos de forma completa e correta (até o final);

b) os questionários forem respondidos nos endereços definidos; e

c) as idades das crianças sobre as quais os questionários foram respondidos obedecem ao disposto ao indicado na lista de endereços.

9.3.3. A instituição contratada deve elaborar um dicionário de dados no modelo do anexo 3 a este termo de referência.

9.3.4. Após a realização a análise de consistência, a instituição contratada deve produzir uma base de dados com análise de consistência dos dados levantados nos questionários, em formato .csv.

9.3.5. Deverão constar nas bases de dados repassadas à Codeplan:

a) os endereços dos domicílios pesquisados registrados pelos entrevistadores/as no ato da entrevista;

b) os horários de início e término das entrevistas.
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c) o arquivo de geolocalização dos domicílios efetivamente pesquisados registrado pelo entrevistador no ato da entrevista por meio do GPS dos coletores eletrônicos.

9.3.6. A ocorrência de irregularidades e/ou inconsistências de dados coletados deverão ser encaminhadas à Codeplan para definição conjunta com a contratada das providências para correção de acordo com as diretrizes e especificações da pesquisa,
sem custos adicionais para a Codeplan.

9.3.7. A Codeplan realizará a análise de consistência dos dados diariamente e acionará a empresa para possíveis correções no instrumento ou treinamento dos supervisores/as e entrevistadores/as, caso seja necessário.

9.3.7.1. Por análise de consistência, se entende o processamento dos dados e a observação quanto a correção do fluxo de respostas e de respostas esperadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Codeplan e comunicados à instituição
contratada.

10. DETALHAMENTO DA ETAPA 4 – ELABORARACAO DE RELATORIO FINAL E DE DASHBOARDS

10.1. Descrição Geral do Produto 4

10.1.1. Ao final da etapa 4, a instituição contratada deve finalizar a entrega do relatório final e dos dashboards (produto 4).

10.1.2. O produto 4 deve ser composto pelos seguintes elementos:

10.1.2.1. Relatório final com a descrição minuciosa e registro documental do processo de realização da coleta de dados em campo, destacando potencialidades, limites, dificuldades, estratégias de solução e sugestões de melhoria para cada etapa.

10.1.2.2. Plataforma de business inteligence (BI)   para visualização de dados e  navegação pelos dados coletados em dashboards

10.1.2.2.1. A plataforma deve permitir que os dados sejam visualizados pelo público em geral, sem necessidade de uma senha para isso. A Codeplan disponibilizará o link com os dados no InfoDF, permitindo acesso público aos dados visualizados
pelo site da Codeplan.

11. DETALHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DOS PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1 A prestação dos serviços contratados pela Codeplan terá início após a primeira reunião de alinhamento entre a instituição contratada e a Codeplan.

11.1.1. Essa reunião deve ocorrer em até 5 dias após a assinatura do contrato e deve ser realizada presencialmente, respeitando os protocolos sanitários vigentes.

11.2 As entregas de produto previstas para cada etapa deverão ser encaminhadas para a Codeplan no prazo estipulado no Quadro 5 deste item.

Quadro 5 – Cronograma de prestação do serviço e parcelas de pagamento
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Produtos Dias após a assinatura do contratoParcela prevista de pagamento em relação ao total do contrato

Reunião inicial 5 dias

25% do valor do contrato

Plano de trabalho para prestação do serviço ** 20 dias

Treinamento dos supervisores * 32 dias

25% do valor do contrato

Relatório com a avaliação do teste 42 dias

Treinamento dos entrevistadores * 47 dias

Relatório detalhado da preparação do trabalho de campo** 50 dias

Início da coleta de dados 55 dias

 25% do valor do contratoEntrega semanal da coleta de dados 67 dias

Entrega semanal da coleta de dados 74 dias

Entrega semanal da coleta de dados 81 dias

Entrega semanal da coleta de dados** 85 dias

Relatório final de atividades e disponibilização dos dados em uma plataforma de BI **105 dias 25% do valor do contrato

* Caso haja troca de entrevistadores/as ou supervisores/as, a contratada deve realizar novos treinamentos, conforme previsto neste termo de referência.

** Itens que compõem as parcelas de pagamento

11.3. Os produtos são resultados das atividades das etapas e seus eixos. 

11.4. Os quatro produtos deverão ser submetidos à análise da Codeplan.
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11.4.1. A entrega dos produtos ensejará a entrega pela Codeplan de termo de recebimento provisório à contratada.

11.4.2. Os produtos serão analisados pela Codeplan. Caso haja necessidade de alteração para atender ao disposto neste documento, alterações deverão ser realizadas pela instituição contratada, sem ônus para a Codeplan.

11.4.3. Quando todas as alterações nos produtos forem realizadas pela instituição contratada, os produtos serão aprovados pela Codeplan, o que ensejará entrega de termo de recebimento definitivo.

11.5. Os produtos devem ser entregues em em meio digital, em formatos: i) não editável (.pdf), e; ii) em formato editável pelos programas do pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ou pelo ArcGIS (formato Shapefile), conforme as
especificidades de cada produto. 

11.6. Os produtos devem ser encaminhados pela contratada, sempre que possível por file transfer protocol – FTP, no caso dos dados e por e-mail no caso dos documentos em .DOC e PDF.. Em caso de impossibilidade, os dados devem ser enviados
por e-mail.

, por e-mail. Em caso de impossibilidade, devem ser disponibilizado link para os documentos armazenados em repositórios virtuais na internet (nuvens), preferencialmente hospedados pelo Google ou pela Microsoft (Google Drive ou Onedrive,
respectivamente), respeitando as especificidades de cada produto. 

11.7. A aprovação do produto entregue é condição para realização do pagamento de cada parcela. Para realização do pagamento, deverão ser observados, ainda, os requisitos dispostos na Resolução nº 071/2018-Consad.

11.8. Após a entrega do produto 4 (último produto), será agendada uma reunião para encerramento dos trabalhos.

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. As instituições licitantes devem possuir experiência e qualificação técnica na área de pesquisa domiciliar, a ser comprovada por apresentação dos seguintes atestados:

12.1.1 Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a instituição  licitante já executou ou está executando com qualidade satisfatória serviços de pesquisa pertinentes, similares e
compatíveis com o objeto deste termo de referência.

12.2. O(s) atestado(s) de capacidade/experiência técnica deve(ão) conter:

a) Nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica emitente;

b) Nome completo do responsável pela emissão, cargo, telefone para contato;

c) Contrato ou documento de contratação ao qual se relaciona o atestado;

d) Objeto e vigência contratual;

e) Nome e telefone do signatário do atestado;
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f) Detalhamento dos serviços executados: tipo, quantidades, natureza, especificações, etc;

g) Metodologias, tecnologias e outros recursos utilizados na execução;

h) Avaliação da qualidade dos serviços prestados;

i) Outras informações julgadas relevantes; e

j) Local, data e assinatura do responsável pela emissão.

12.3 Somente será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) apresentado(s) em original(is) ou cópia(s) autenticada(s) em cartório.

12.4. Ter experiência e qualificação técnica na área de pesquisa domiciliar, a ser comprovada por relatórios de pesquisas anteriormente realizadas ou currículo dos dirigentes ou, na ausência desses, dos responsáveis técnicos pela pesquisa;

13. DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas de acordo com as exigências previstas neste Termo de Referência e Anexos, em arquivo eletrônico, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última página e rubricada nas
demais pelo representante legal da contratada.

13.2. As propostas de preço devem atender aos seguintes requisitos  para fins de obtenção de sua classificação:

13.2.1. Ter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias;

13.2.2 Apresentar:

a) a identificação do endereço;

b) número do CNPJ e da inscrição estadual, distrital ou municipal;

c) nome e o telefone celular do preposto da instituição, que responderá por qualquer ato da contratada; e

e)  a assinatura de seu representante legal;

13.2.3. Conter todas as condições de ofertas exigidas neste Termo de Referência e Anexos, escritas de maneira a não ensejar dúvidas por ocasião da análise e do julgamento, não se admitindo expressões vagas ou imprecisas;

13.2.4. Conter comprovantes de formação, experiência e qualificação técnica de cada integrante da equipe de coordenação da pesquisa, conforme disposto no item 5.1.;
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13.2.5.  Conter planilha de composição de preços por produto, a ser preenchida conforme o Anexo I;

13.2.5.1. Devem ser computados todos os tributos, impostos, taxas, fretes e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

13.2.5.2. Nos preços ofertados, não serão admitidos descontos ou referência a preços propostos pelas demais instituições.

13.2.6. Conter a descrição da forma como a contratada irá gerenciar a execução dos serviços técnicos, incluindo a sistemática de acompanhamento das atividades, forma de interação com a Codeplan, e forma de avaliação do desempenho dos
profissionais envolvidos na prestação dos serviços

13.2.7.  Conter declarações de:

a) que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, como impostos, taxas, transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e quaisquer outras que possam incidir sobre
gastos da contratada destinados ao cumprimento do contrato;

b) ciência da responsabilidade da contratada na contratação direta da equipe de entrevistadores para o levantamento dos dados, sem possibilidade de subcontratação;

c) que se compromete a cumprir todos os prazos estabelecidos no termo de referência, assinada pelo representante legal;

13.3. A apresentação da proposta de preços implica aceitação plena e irrefutável das condições do termo de referência.

13.4. A qualificação técnica é avaliada com base em sua conformidade com este Termo de Referência.

13.5. Não será admitida a inclusão posterior de outros encargos financeiros não informados na planilha que trata o item 13.2.5.

13.4.4. Não será admitida proposta de preço que apresente valores simbólicos, irrisórios, nulos ou incompatíveis com os praticados no mercado.

13.4.5. Em caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, serão levados em conta estes últimos.

15. REGIME DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

15.1. O objeto deste termo de referência será executado de forma indireta, sob regime de empreitada ao menor preço global.

16. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

12.1 O objeto do presente Termo de Referência correrá por conta do Programa de Trabalho 14.243.6211.0013 (REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS). Fonte: 100 - Natureza da Despesa: 33.90.39.
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17. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

17.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. A instituição deve recolher, em nome da Codeplan, uma das modalidades de garantia contratual, definidas na definidas na Resolução nº 071/2018-Codeplan, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em até 10 (dez)
dias após a data de assinatura do contrato.

19. PENALIDADES

19.1 Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos ou qualquer outra inadimplência contratual, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, ao disposto na
Resolução nº 071/2018 do Conselho de Administração da Codeplan, e no Decreto distrital n. 26.851, de 30 de maio de 2006 e suas alterações.

20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

20.1 São obrigações e responsabilidades da Codeplan:

20.1.1 Indicar um gestor do contrato,  Resolução nº 071/2018-Consad e Decreto distrital n. 32.598/2010;

20.1.2 Cumprir os compromissos financeiros de acordo com as condições e preços pactuados com a contratada;

20.1.3 Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações necessários para que a contratada desempenhe seus serviços dentro das normas do contrato e do termo de referência;

20.1.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre eventuais irregularidades observadas no serviço prestado;

20.1.5 Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, e fiscalizar a execução do objeto contratado;

20.1.6  Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela contratada em decorrência da prestação de serviços;

20.1.7 Por intermédio do gestor do contrato, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela contratada, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio falhas detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de
qualquer fato que exija medidas por parte desta e, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os parâmetros técnicos e qualidade exigida;

20. 2. São obrigações e responsabilidades da contratada:

20.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste termo de referência, com a alocação dos/as empregados/as necessários ao cumprimento das cláusulas contratuais, e fornecer os materiais necessários, na qualidade e na quantidade para
execução dos serviços;
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20.2.2. Atender às solicitações da Codeplan quanto à implementação dos serviços previstos no termo de referência;

20.2.3. Manter, durante o tempo da execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação (Resolução n. 071/2018 do Conselho de Administração da Codeplan);

20.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor e constante neste termo;

20.2.5 Não permitir a utilização do trabalho de pessoa menor de idade;

20.1.6 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato;

20.2.7 Manter, no mínimo, os pisos salariais acordados em dissídios, convenções coletivas e acordos trabalhistas do local onde os serviços são contratados e prestados;

20.2.8 Substituir qualquer dos pesquisadores, quando solicitado pela Codeplan, caso seja confirmado qualquer conduta inadequada aos serviços;

20.2.9. Responsabilizar-se civilmente por todos e quaisquer danos materiais, morais e/ou prejuízos causados pela ação ou omissão de seus/suas empregados/as, trabalhadores/as, prepostos/as ou representantes, dolosa ou culposamente à contratante
ou a terceiros;

20.2.10. Responsabilizar-se por todas obrigações trabalhistas, como pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, securitários, taxas, impostos, seguro de vida, transporte, quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre seu pessoal e demais despesas eventuais decorrentes da prestação de serviços;

20.2.11 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão
com eles, ainda que verificados em dependências da contratante;

20.2.12 Participar de reuniões de planejamento, execução, avaliação, monitoramento e validação de procedimentos das atividades junto a Codeplan, arcando com todas as despesas de passagens aéreas, hospedagem e diárias de viagem que se
fizerem necessárias para reuniões de trabalhos e demais atividades decorrentes do contrato;

20.2.13 Garantir o sigilo absoluto das informações coletadas, abstendo-se de ceder, reproduzir e/ou comercializar a base de dados, os produtos ou qualquer informação neles constantes. Os produtos que são objeto da prestação de serviços pela
contratada são de propriedade exclusiva da Codeplan;

20.2.14 Abster-se de veicular ou divulgar publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste termo de referência.

20.2.15. Apresentar, em conformidade com cronograma, a nota fiscal/fatura referente aos serviços prestados;

20.2.16. Garantir as facilidades necessárias e o acesso de empregados/as da Codeplan em suas dependências, para a realização de auditoria nos serviços contratados;

20.2.17. Elaborar, sempre que solicitado pela Codeplan, relatórios gerenciais e/ou técnicos referentes aos serviços produzidos, que devem ser entregues no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação;
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20.2.18. Relatar imediatamente e por escrito à Codeplan toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços e prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante;

20.2.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatória para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados;

20.2.20 Providenciar, às suas expensas, a(s) correção(ões) do(s) serviços(s) que não atender(em) às especificações do objeto contratado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação, ressaltando-se que o ato de
recebimento não importará, necessariamente, na sua aceitação;

20.2.21 Atender a todas as orientações do gestor do contrato, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamações formuladas;

20.2.22 Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pelo gestor do contrato, arcando com o custo de todos os materiais necessários. O critério para a reprovação dos serviços levará em conta as checagens realizadas pela equipe técnica da
Codeplan;

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por gestor especialmente designado pela Codeplan, que registrará em documento específico do processo no Sistema Eletrônico de Informações todas as ocorrências, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal.

21.2. Não obstante a contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos no termo de referência e seus anexos, a Codeplan reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por
intermédio do/a gestor/a do contrato, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo:

21.2.1 Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

21.2.2 Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

21.2.3 Determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência do evento.

22. DO PAGAMENTO

22.1 O pagamento será efetuado em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com as condições previstas no cronograma de execução da pesquisa (Item 11.2) e após emissão de termo de recebimento definitivo pela Codeplan.

22.2. Após a checagem e recebimento da nota fiscal eletrônica, a Codeplan terá prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetuar o pagamento (Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009).

22.3. A nota fiscal deve estar devidamente atestada pelo gestor do contrato, de acordo com as exigências administrativas em vigor e acompanhada da seguinte documentação:
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22.3.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1 de maio
de 1943 (incluído pela Lei n. 12.440, de 2011);

22.3.2.  Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de:

a) certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional; e

b) certidão de quitação de tributos e contribuições federais, fornecida pela Delegacia da Receita Federal;

22.3.3. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990;

22.3.4. Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da instituição, datada dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

22.3.5. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito Negativo, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as instituições com sede ou domicílio fora do Distrito Federal.

23. DO CONTRATO

23.1  A comprovação do vínculo de trabalho de todos os profissionais com a instituição vencedora deve ser dar até o momento da assinatura do contrato com a Codeplan.

23.2. O contrato decorrente deste termo de referência terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da sua assinatura.

23.3  O contrato poderá ter a sua vigência prorrogada. O Contrato poderá ter sua vigência prorrogada, mediante justificativa e de comum acordo entre as partes.

Brasília, 5 de maio de 2022.
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ANEXO I – PLANILHA DE CUSTOS PARA CUMPRIR PREÇOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Módulo I - Composição da Remuneração por Profissional

Valor Unitário Tempo de contratação/unidade Valor total

Salário Base da equipe de coordenação descrita no tópico 5.1. por profissional

Encargos  e Benefícios da equipe de coordenação descrita no tópico 5.1. por profissional

GPS, FGTS e outras contribuições da equipe de coordenação descrita no tópico 5.1. por profissional
 (detalhar)

Benefícios - auxilio-transporte, auxilio-refeição, seguro de vida e outros (detalhar) da equipe de coordenação descrita no tópico 5.1. por profissional

Salário Base dos supervisores que farão o pré-teste

Encargos  e Benefícios da equipe dos supervisores que farão o pré-teste

GPS, FGTS e outras contribuições dos supervisores que farão o pré-teste

Benefícios - auxilio-transporte, auxilio-refeição, seguro de vida e outros (detalhar) dos supervisores que farão o pré-teste

Salário Base dos supervisores que farão o campo

Encargos  e Benefícios da equipe dos supervisores que farão a coleta de dados

GPS, FGTS e outras contribuições dos supervisores que farão a coleta de dados

SEI/GDF - 86553137 - Termo de Referência https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvor...

30 of 36 04/07/2022 11:05

https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary-1507044811487.pdf
https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary-1507044811487.pdf
https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary-1507044811487.pdf
https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary-1507044811487.pdf


Benefícios - auxilio-transporte, auxilio-refeição, seguro de vida e outros (detalhar) dos supervisores que farão a coleta de dados

Salário Base dos entrevistadores que farão o campo

Encargos  e Benefícios da equipe dos entrevistadores que farão a coleta de dados

GPS, FGTS e outras contribuições dos entrevistadores que farão a coleta de dados

Benefícios - auxilio-transporte, auxilio-refeição, seguro de vida e outros (detalhar) dos entrevistadores que fatão a coleta de dados

Outros (especificar)

Total Módulo I

Módulo II - Insumos Diversos

Valor Unitário Tempo de contratação/unidade Valor

Custos com a seleção dos entrevistadores e entrevistadores conforme descrito no item 7.2.1.

Treinamento das equipes de
campo - supervisores e entrevistadores conforme descrito no Anexo 2

Identificação (crachá e colete) para todos os supervisores e entrevistaodres e equipe de coordenação, conforme detalhado no item 8.5.

Dispositivos Móveis (equipamentos
e software) detalhar

Kit de Proteção (máscara e álcool em gel) conforme descito no item 7.2.7.

Transporte (veículo, combustível, seguro do automóvel)utilizado no pré-teste conforme descrito no item 8.9

Transporte (veículo, combustível, seguro do automóvel)utilizado no campo conforme descrito no item 7.2.5.4

Hot site sobre a pesquisa conforme descrito no item 8.4.

Impressão das cartas de apresentação da pesquisa conforme descrito no item 8.6.

Outras despesas especificar

Total Módulo II

Módulo III - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Unitário Tempo de contratação/unidade Percentual Valor

Custos Indiretos

Lucro

Tributos - Federais, Estaduais e
Municipais (especificar cada um)

Total Módulo III

QUADRO RESUMO POR MÓDULO

Valor Unitário Tempo de contratação/unidade Valor Mensal Valor Total 
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Módulo I

Módulo II

Módulo III

VALOR GLOBAL 

VALOR MENSAL E TOTAL DOS SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS

Valor Unitário Tempo de contratação/unidade Mensal Total

ETAPA 1 - Planejamento da coleta de dados

ETAPA 2 - Execução da preparação do trabalho de campo

ETAPA 3 - Realização do Trabalho em campo (30 dias)

ETAPA 4 - Elaboração de relatório e dos dashboards 

VALOR TOTAL GLOBAL 

ANEXO 2

Protocolo de treinamento de entrevistadores/as e supervisores/as da pesquisa Desenvolvimento Infantil e parentalidades no Distrito Federal

Conteúdo mínimo do treinamento para supervisores/as:

1. Roteiro do treinamento

2. Apresentação dos participantes:

• Apresentação da Codeplan
• Apresentação da instituição contratada
• Apresentação do/as coordenadores/as de campo
• Apresentação dos/as supervisores/as

3. Apresentação da pesquisa:

• Objetivos da pesquisa
• Metodologia da pesquisa
• Conceitos importantes da pesquisa
• Amostragem.

4. Ética em pesquisa e sigilo das informações
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5. Questionários:

• O que se espera de cada pergunta
• Como comunicar cada pergunta
• Como preencher cada pergunta
• Dúvidas de respondentes
• Respostas sem clareza
• Perguntas delicadas

6. Manuseio do DMC:

• Iniciar o questionário e transferi-lo
• Gravar a entrevista
• Gravar as coordenadas de GPS.

7. Primeira rodada de aplicação do questionário – aplicar em, no mínimo, 5 pessoas diferentes

8. Apresentação do hotsite da pesquisa

1. Planejamento da distribuição das equipes no campo e da coleta de dados

10. O papel e a rotina dos/as supervisores/as e dos/as entrevistadores/as na coleta de campo
◦ Preparação do material
◦ Localização das unidades domiciliares selecionadas para a amostra
◦ Identificação da equipe
◦ Acesso a domicílios
◦ Abordagem dos/as entrevistados/as
◦ Apresentação da pesquisa
◦ Engajamento doas/entrevistados/as
◦ Realização das entrevistas
◦ Recusas
◦ Descartes de entrevistas
◦ Novas orientações em campo
◦ Comunicação com os/as entrevistadores/as
◦ Comunicação com os/as coordenadores/as de campo e entre supervisores/as
◦ Preenchimento do relatório de acompanhamento do campo

11. Segunda rodada de aplicação dos questionários – aplicar em, no mínimo, 5 pessoas diferentes;

• Próximos passos: pré-teste

13. Sessão de finalização:

• Principais pontos;
• Feedback dos/as supervisores/as, com preenchimento de questionário de avaliação.
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Conteúdo mínimo do treinamento para entrevistadores/as

1. Roteiro do treinamento;

2. Apresentação dos participantes:

• Apresentação da Codeplan;
• Apresentação da instituição contratada;
• Apresentação do/as supervisores/as;

3. Apresentação da pesquisa:

• Objetivos da pesquisa
• Metodologia da pesquisa
• Conceitos importantes da pesquisa
• Amostragem.

4. Ética em pesquisa e sigilo das informações

5. Questionários:

• O que se espera de cada pergunta
• Como comunicar cada pergunta
• Como preencher cada pergunta
• Dúvidas de respondentes
• Respostas sem clareza
• Perguntas delicadas

6. Manuseio do DMC:

• Iniciar o questionário e transferi-lo
• Gravar a entrevista
• Gravar as coordenadas de GPS.

7. Primeira rodada de aplicação do questionário – aplicar em, no mínimo, 5 pessoas

8. Apresentação do hotsite da pesquisa;

1. Planejamento da distribuição das equipes no campo;

10. O papel e a rotina entrevistadores/as e dos/as supervisores/as na coleta de campo
◦ Preparação do material
◦ Localização das unidades domiciliares selecionadas para a amostra
◦ Identificação da equipe
◦ Acesso a domicílios
◦ Abordagem dos/as entrevistados/as
◦ Apresentação da pesquisa
◦ Engajamento doas/entrevistados/as
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◦ Realização das entrevistas
◦ Recusas
◦ Descartes de entrevistas
◦ Novas orientações em campo
◦ Preenchimento do relatório de acompanhamento do campo
◦ Comunicação com os/as supervisores de campo

• Apresentação supervisores/as de campo e

• Segunda rodada de aplicação dos questionários – aplicar em, no mínimo, 5 pessoas diferentes

16. Próximos passos: Pré-teste

17. Sessão de finalização:

• Principais pontos
• Feedback dos/as supervisores/as, com preenchimento de questionário de avaliação.

Material para realização dos treinamentos

1. DMC carregados com o formulário que será utilizado na quantidade suficiente dos presentes no treinamento;
2. Data show;
3. Computador;
4. Cadeiras removíveis, de modo a permitir a formação de grupos;
5. Flipchart, com papéis e canetas para escrever;
6. Microfone;
7. Espaço amplo e arejado que comporte ao menos 50 pessoas;
8. Manual dos/as entrevistadores/as impressos e em quantidade o suficiente para ser entregue a todos.

Tempo mínimo para a execução dos treinamentos:

O treinamento deve ser realizado em pelo menos três dias para os supervisores/as e dois dias para os entrevistadores/as, distribuídos da seguinte forma:

Função Tempo de treinamentoDescrição

Supervisor 20h
12h – treinamento exclusivo para os/as supervisores/as

8h - acompanhando o segundo dia dos entrevistadores

Entrevistador16h
8h - treinamento exclusivo para os/as entrevistadoresas

8h- com acompanhamento dos supervisores
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Os supervisores/as deverão ter um dia e meio de treinamento exclusivo para eles, e no último dia do treinamento dos entrevistadores/as, eles deverão estar presentes atuando como facilitadores do processo.

Em caso de substituição de supervisores/as e entrevistadores/as, os novos contratados devem passar por treinamento presencial focado, pelo menos, 4horas em que deverão praticar o questionário, pelo menos 7 vezes, com outras pessoas.

ANEXO 3  - MODELO DE DICIONÁRIO DE DADOS

Dicionário das variáveis

Posição inicial da variávelTamanho da variávelTipo da variável
Código
da
variável

Pergunta

Categorias/respostas

ValorDescrição dos valores/respostas

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA -
Matr.0003640-4, Gerente de Estudos e Análises de Proteção Social, em 16/05/2022, às 16:46,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAIENNE AMARAL MACHADO 0003668-4, Diretor(a)
de Estudos e Polí�cas Sociais, em 25/05/2022, às 12:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 86553137 código CRC= 9BEF0672.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

3327-5681

00121-00000574/2022-52 Doc. SEI/GDF 86553137

SEI/GDF - 86553137 - Termo de Referência https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvor...

36 of 36 04/07/2022 11:05


