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PREGÃO ELETRÔNICO

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

  
Pregão Eletrônico   Nº 00019/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

02.501.289/0001-58 - OPINIAO CONSULTORIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Pesquisa de Mercado UNIDADE 4000 R$ 13,7000 R$ 54.800,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação de pesquisa telefônica sobre a qualidade do atendimento emergencial
realizado pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, a ser realizada trimestralmente e dentro de um período de 150 dias,
sendo 2.000 (duas mil) entrevistas por etapa, totalizando 4.000 entrevistas, visando atender a Subsecretaria de Gestão da
Informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública; conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I deste Edital. A pesquisa objeto desta contratação será aplicada em 2 momentos distintos – a
cada 60 dias, durante 150 dias, a uma amostra de 4.000 usuários, sendo 2.000 em cada etapa – para que seja possível a
comparação dos dados obtidos, buscando levantar informações capazes de apontar mudanças ocorridas no período e averiguando se
a avaliação da população tem melhorado ao longo do tempo. Essa definição de tamanho de amostra obedeceu aos seguintes critérios:
a) nível de confiança de 95%, b) grau de heterogeneidade de 50%, c) erro máximo esperado de 2,2% em um universo de
aproximadamente 40000 ocorrências emergenciais registradas a partir do 190 (PM) e 193 (CB). Os trabalhos deverão ser concluídos
em até 150 dias corridos a partir da data da assinatura do contrato. ENTREGA DO PRODUTO 1: Em até 15 dias corridos a partir da
assinatura do contrato, deverão ser submetidos a contratante o manual de campo do entrevistador, o planejamento do trabalho dos
entrevistadores e o questionário pronto e formatado, já com as alterações realizadas a partir das discussões com os profissionais da
SSP/DF a partir dos resultados do pré-teste. ENTREGA DO PRODUTO 2: Em até 60 dias corridos a partir da assinatura do contrato,
após a realização de 2.000 entrevistas, deverá ser entregue o banco de dados com os dados coletados nas entrevistas desta etapa.
ENTREGA DO PRODUTO 3: Em até 150 dias corridos a partir da assinatura do contrato, após a realização de 2.000 entrevistas,
deverá ser entregue o banco de dados com os dados coletados nas entrevistas desta etapa e o relatório final da pesquisa. Todas as
entrevistas serão realizadas por telefone e terão seus áudios gravados.

Total do Fornecedor: R$ 54.800,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 54.800,0000
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