
 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 147/2012 

Objeto: Avaliação dos fluxogramas de processos de pagamentos efetuados no âmbito do projeto 
BRA/10/006 e quantitativo de pagamentos executados no exercício que compreende 2012 a 2013. 

 

 

1 – Atividades 

 Estudo dos fluxogramas para solicitação de pagamentos no intuito de agilizar e conduzir os 
processos de pagamentos dentro da Unidade de Administração e Finanças. 

 Reunião e discussão do funcionamento das atividades. 
 Pesquisa para elaboração de mecanismos que agilizem os trâmites internos e prazos 

estabelecidos. 
 Análise sobre os sistemas implantados e a resposta que os mesmos oferecem ao Departamento. 
 Levantamento das informações nos Sistemas desenvolvidos pelo Departamento tais como: SIGA, 

SIAIDS E SIMOP. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação do fluxograma e tempo médio necessário para a efetivação dos 
pagamentos de fornecedores contratados por meio de processos licitatórios no âmbito do BRA//10/006 
para compor o processo de gestão estratégica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 
2 - Documento contendo avaliação geral da aplicabilidade do SIGA – Sistema Gerencial Administrativo 
dentro do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, em relação 
ao setor financeiro.  
3 - Documento técnico contendo avaliação do fluxograma e tempo médio necessário para a efetivação dos 
pagamentos de consultoria na modalidade produto no âmbito do BRA/10/006 para compor o processo de 
gestão estratégica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo avaliação do manual de utilização do sistema de controle de pagamentos 
SIGA – Sistema Gerencial Administrativo dentro do setor financeiro do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo análise de pagamentos tramitados no setor financeiro no período de 
janeiro de 2012 a julho de 2012, com respectivo relatório de pagamento, tendo o SIGA - Sistema Gerencial 
Administrativo a ser utilizado como ferramenta. 
6 - Documento técnico contendo avaliação do fluxograma e tempo médio necessário para a efetivação dos 
pagamentos de primeira parcela e segunda parcela em diante relacionados a subprojetos no âmbito do 
BRA/10/006 para compor o processo de gestão estratégica do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
7 - Documento técnico contendo análise de pagamentos tramitados no setor financeiro no período de 
agosto a dezembro de 2012, com respectivo relatório de pagamento, tendo o SIGA - Sistema Gerencial 
Administrativo a ser utilizado como ferramenta. 

5 – Qualificação 

Código 147/2012 – Consultor em análise de prestação de contas. 

Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos na área de prestação contas. 
Requerida experiência em análise de prestação de contas de projetos financiados com recursos de projetos 
de cooperação técnica internacional. 
Conhecimento na área de orçamento e finanças públicas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.  

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 148/2012 

Objeto: Proposta de implementação de sistemas análise do atendimento e da logística dos serviços 
gerais do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com 
vistas à melhoria dos serviços prestados pela área. 

 

 

1 – Atividades 

 Consulta de dados nos Sistemas, Intranet, SISMAT, SCC; 
 Consulta de dados no Sistema da Empresa de Correios e Telégrafos; 
 Pesquisa bibliográfica; 
 Levantamento das fichas de solicitações de material de expediente. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo projeto para melhorias no atendimento do arquivo do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
2 - Documento técnico contendo proposta de implementação de sistema de reserva de salas de reuniões do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vistas à melhoria 
do fluxo de reservas. 
3 - Documento técnico contendo análise  da atual logística do protocolo do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo projeto de melhorias no atendimento do almoxarifado do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais ao público interno e externo. 
5 - Documento técnico contendo avaliação da implantação do Sistema de Envio de Correspondências a 
estados e municípios parceiros do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo análise crítica do processo logístico de distribuição de materiais de 
consumo às área técnica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais, no primeiro trimestre de 2013. 
7 - Documento técnico contendo avaliação da implantação do Sistema de Mala Direta – SIMAD do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
8 - Documento técnico contendo analise do consumo de material de expediente das Unidades Técnicas do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no 1º trimestre de 
2013. 

5 – Qualificação 

Código 148/2012 – Consultor em logística de recursos materiais 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro)  em logística de recursos materiais e gestão patrimonial. 
Experiência em planejamento organizacional.  
Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens permanentes. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 149/2012 

Objeto: Análise de capacitações e campanhas realizadas pelo Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com vista ao aprimoramento dos serviços 
ofertados. 

 

 

1 – Atividades 

 Estudo e pesquisa com a Coordenação de Direitos Humanos, Risco e Vulnerabilidade e área de 
eventos para a obtenção dos recursos disponibilizados nas capacitações; 

 Reunião com o Ministério do Turismo e pesquisa no guia 4 rodas, sobre a classificação dos hotéis 
pelo Brasil; 

 Levantamento de dados junto a comissão de organização do IX Congresso Brasileiro de Prevenção 
as DST/Aids; 

 Pesquisa dos manuais de procedimentos de eventos do Departamento e Reunião técnica com o 
cerimonial do Ministério da Saúde; 

 Reunião técnica com a comissão de organização e cerimonial do Ministério da Saúde; 
 Levantamento junto ao guia 4 rodas e pesquisa via internet sobre a estrutura hoteleira oferecida 

na região sul; 
 Estudo, pesquisa e levantamento com a Coordenação de Cuidado e Qualidade de Vida e setor de 

eventos para a obtenção dos recursos disponibilizados nas capacitações; 
 Levantamento com a Coordenação de Cuidado e Qualidade de Vida e setor de eventos para a 

obtenção da avaliação dos participantes. 
 Levantamento com a Coordenação de Cuidado e Qualidade de Vida e setor de eventos para a 

obtenção da avaliação dos participantes e documentos de prestação de contas de passagens 
aéreas. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo análise da organização das capacitações da rede cegonha realizadas no 
primeiro semestre de 2012, destacando em gráficos a avaliação do nível de satisfação dos participantes. 
2 - Documento técnico contendo estudo sobre a classificação de hospedagens realizadas no Brasil, de 
forma a subsidiar os eventos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, bem como os processos de licitação de hotéis e serviços. 
3 - Documento técnico contendo relatório de avaliação do IX Congresso Brasileiro de Prevenção de 2012, 
destacando a atuação das equipes de organização. 
4 - Documento técnico avaliação do lançamento da campanha de carnaval de 2013, no que se refere ao 
planejamento, organização e infraestrutura. 
5 - Documento técnico contendo estudo sobre a estrutura hoteleira oferecida na região sul para atender as 
demandas de hospedagem do setor de eventos do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais, destacando os hotéis de categoria luxo, muito confortável e confortável. 
6 - Documento técnico contendo estudo técnico referente à organização da Jornada de Rede Nacional de 
Laboratório de Genotipagem, na cidade Brasília/DF, destacando a logística de infraestrutura, 
equipamentos, alimentação e recursos humanos do evento. 
7 - Documento técnico contendo estudo técnico referente à organização da Jornada de Trabalho da Rede 
Nacional de Laboratório de CD4, na cidade Florianópolis/SC, destacando em gráficos demonstrativos o nível 
de satisfação dos participantes. 
8 - Documento técnico contendo estudo técnico referente à organização da Jornada de Trabalho da Rede 
Nacional de Laboratório de Carga Viral, na cidade Foz do Iguaçu/PR, destacando a avaliação do evento e os 
procedimentos realizados na quitação da prestação de contas de passagens aéreas no evento. 

5 – Qualificação 

Código 149/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 150/2012 

Objeto: Elaborar planejamento e análise dos procedimentos com vistas à melhoria dos fluxos do 
almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Analisar procedimentos e elaborar planejamento; 
 Levantamento das demandas do almoxarifado feitas pela área de laboratório do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Análise dos materiais impressos guardados no almoxarifado do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Consulta a arquivos e sistemas como controle de estoque, sistema de controle SIGEP, da ECT e 

inventário físico. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil quatrocentos e oitenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento contendo proposta de implementação de sistema de correio SIGEP (Sistema Gerenciador de 
Postagem dos Correios), para o envio de matérias impressos do almoxarifado do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais via ECT – Empresa de Correios e 
Telégrafos. 

2 - Documento contendo proposta de fluxo logístico para atendimento a demandas ao almoxarifado  feitas 
pela área de laboratório do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites 
Virais. 
3 - Documento contendo planejamento para eliminação de material impresso desatualizado guardados no 
almoxarifado do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento contendo análise do processo para atendimento às demandas de materiais impresso feitas 
pela área técnica do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no 
primeiro semestre de 2012. 
5 - Documento contendo avaliação de bens de informática inutilizáveis pelo Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, que devem ser destinados à doação para entidades 
assistenciais.  
6 - Documento contendo elaboração do inventário de materiais impresso adquiridos pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle de DST, Aids e Hepatites Virais em 2012. 

5 – Qualificação 

Código 150/2012 – Consultor em logística de recursos materiais 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 2 (dois) anos logística de recursos materiais e gestão patrimonial. 
Experiência em planejamento organizacional. 
Conhecimento em controle de materiais de consumo e bens permanentes. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 151/2012 

Objeto: Estudo técnico acerca dos serviços ofertados e da satisfação de participantes das ações de 
prevenção e controle das DST, aids e hepatites virais, com vistas ao aprimoramento da realização 
dessas ações pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de atividades referente à execução e viabilização de eventos; 
 Participar de reuniões sistemáticas com as áreas técnicas do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais; 
 Realização de pesquisa bibliográfica; 
 Levantamento e análise de eventos nacionais e internacionais realizados pelo  Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo proposta de fluxograma com representação esquemática ilustrando 
transição de informações entre as áreas que compõem o setor de eventos e detalhando os passos 
necessários para a execução dos processos relativos a eventos a serem realizados pelo Departamento 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 - Documento técnico contendo proposta de planejamento do cerimonial para o Dia Mundial da Luta 
Contra a Aids 2012.  
3 - Documento técnico contendo avaliação do nível de satisfação dos participantes da Macrorregional Norte 
de avaliação e planejamento de ações e controle das DST, Aids e Hepatites Virais para os povos indígenas, 
quanto a hotel, alimentação, equipamento,  serviços, e recursos humanos.  
4 - Documento técnico contendo avaliação do nível de satisfação dos participantes das Macrorregionais 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul de Avaliação e Planejamento de Ações e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais para os povos indígenas, quanto a alimentação, equipamento, serviços, evento e recursos humanos.  
5 - Documento técnico contendo proposta de roteiro para realização de curso sobre Biologia Molecular para 
Hepatite C com objetivo de atualizar os profissionais que servirão como referência para o segundo 
semestre ano de 2013, incluindo estrutura para hospedagem, alimentação, equipamentos, salas e recursos 
humanos. 
6 - Documento técnico contendo análise da avaliação do local do evento, no quesito alimentação, 
equipamentos e serviços utilizados, recursos humanos, infraestrutura e limpeza das oficinas Macrorregional 
Norte de Avaliação e Planejamento de Ações de Controle das DST/Aids e Hepatites Virais para os povos 
indígenas no ano de 2012. 
7 - Documento técnico contendo análise dos gastos com serviços de transporte para o IX Congresso 
brasileiro de prevenção das DST e Aids, II Congresso brasileiro de prevenção das hepatites virais, IV Fórum 
latino-americano e do Caribe em HIV/Aids e DST e V Fórum comunitário latino-americano e do Caribe em 
HIV/Aids e DST, que serão realizados na cidade de São Paulo/SP. 
8 - Documento técnico contendo avaliação dos serviços dos hotéis que atenderam as oficinas 
“Macrorregional para Avaliação e Planejamento de Ações de Controle das DST/Aids e Hepatites Virais para 
os povos indígenas” ano de 2012. 

5 – Qualificação 

Código 151/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 152/2012 

Objeto: Planejamento e avaliação de ações de prevenção realizadas pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Participar de reuniões com as áreas técnicas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais, para o planejamento dos eventos a serem executados pelo 
Departamento; 

 Análise das ações desenvolvidas e relacionadas à execução e viabilização dos eventos; 
 Levantamento de dados quantitativos e qualitativos acerca dos eventos; 
 Pesquisa bibliográfica e de dados em sistemas. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo análise do “III Seminário Nacional de Direitos Humanos e HIV/Aids e do I 
Seminário Nacional Direitos Humanos e Hepatites Virais”, realizado no período de 13 a 15 de junho de 
2012 na cidade de Brasília/DF, objetivando subsidiar a realização da próxima edição dos referidos 
seminários.   
2 - Documento técnico contendo avaliação da satisfação dos participantes dos eventos I Reunião da 

Comissão Técnica Assessora para a Terapia Antirretroviral em Adulto e I Reunião da Comissão Técnica 
Assessora em Aids Pediátrica, realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais, com vistas a subsidiar a realização de novos eventos. 
3 - Documento contendo análise dos dados quantitativos e qualitativos dos eventos realizados pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em parcerias com 
outros órgãos e organizações internacionais  em 2012.   
4 - Documento técnico contendo avaliação da satisfação dos participantes, das Reuniões da Comissão 
Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais – CNAIDS, realizadas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção 
e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em 2012.   
5 - Documento técnico contendo planejamento do Fórum: Enfrentando o Racismo Institucional para 
Promover Saúde Integral a População Negra no Sistema Único de Saúde.  
6 - Documento técnico contendo planejamento de Oficina de Manejo Clínico das Hepatites Virais no XVII 
Simpósio Internacional de Terapia em Hepatite Viral – Hepatologia do Milênio.   
7 - Documento técnico contendo avaliação do Sistema de Eventos da Secretaria de Vigilância em Saúde – 
SPIV e proposta de fluxo, com objetivo de fornecer subsídios ao Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, na realização de  eventos via SPIV.   

5 – Qualificação 

Código 152/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 153/2012 

Objeto: Análise da programação anual de ações voltadas a informação, prevenção e tratamento das 
DST, aids e hepatites virais, bem como  avaliação da organização dessas ações no âmbito do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa bibliográfica acerca dos estudos desenvolvidos para organização de eventos; 
 Levantamento e analise dos locais de realização de eventos do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
 Reuniões técnicas com as áreas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 

Aids e Hepatites Virais para programação e organização de eventos. 
 Realizar visitas técnicas em locais com possibilidade de realização de eventos do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo análise da organização e da infraestrutura da Consulta técnica global sobre 
o uso de drogas estimulantes, incluindo crack e anfetaminas e HIV/AIDS realizada em São Paulo. 
2 - Documento técnico contendo avaliação do nível de satisfação dos participantes do Seminário da 

RENAGENO – avaliação dos 10 anos da rede, realizado em Brasília. 
3 - Documento técnico contendo proposta de especificações técnicas para contratação de empresa de 
organização de eventos para subsidiar o processo licitatório do Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo avaliação da infraestrutura e organização da I Reunião da Comissão 
Técnica Assessora para prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e HV realizada em São Paulo pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
5 - Documento técnico contendo análise crítica da realização dos eventos programados para o 1º semestre 
de 2012 no Planejamento Anual de Eventos, com vistas à melhor adequação aos interesses do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo análise crítica da parceria entre ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e 
o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais na realização do 
Seminário Brasil - África sobre assistência e tratamento realizado em São Paulo-SP.  
7 - Documento técnico contendo análise crítica da realização dos eventos programados para o 1º semestre 
de 2013 no Planejamento Anual de Eventos, com vistas à melhor adequação aos interesses do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 153/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 154/2012 

Objeto: Estudo comparativo das manifestações recebidas por meio dos canais de entrada do 
Ministério da Saúde sobre os temas DST, aids e Hepatites Virais, bem como análise do resultado de 
pesquisas de perfil dos usuários que registraram manifestações sobre os referidos assuntos.   

 

 

1 – Atividades 

 Análise comparativa das demandas sobre o tema DST,  Aids e Hepatites Virais e o perfil dos 
usuários; 

 Pesquisa e análise de informações no banco de dados de sistemas do Ministério da Saúde. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo análise comparativa das manifestações recebidas no primeiro semestre de 
2012 por meio dos canais de entrada do Ministério da Saúde sobre o tema DST, Aids e Hepatites Virais, 
feitas por usuários identificados como profissionais do sexo e usuários de drogas. 
2 - Documento técnico contendo relatório analítico das solicitações de medicamentos para tratamento de 
Hepatites Virais recebidas pelo Ministério da Saúde no primeiro semestre de 2012. 
3 - Documento técnico contendo análise das manifestações recebidas por meio dos canais de entrada do 
Ministério da Saúde sobre a Gestão do Sistema Único de Saúde. 

4 - Documento técnico contendo análise do resultado da pesquisa de perfil dos usuários que registraram 
manifestações sobre os temas DST, AIDS e Hepatites Virais por meio dos canais de entrada do Ministério 
da Saúde no primeiro semestre de 2012. 
5 - Documento técnico contendo relatório analítico das informações disseminadas por meio da Unidade de 
Resposta Audível – URA e do Link Perguntas Frequentes – FAQ, no Portal da Saúde, sobre o tema DST, 
Aids e Hepatites Virais no primeiro semestre de 2012. 
6 - Documento técnico contendo análise sobre a capacidade de resposta às demandas sobre DST, AIDS e 
Hepatites Virais registradas pelos canais de entrada do Ministério da Saúde em 2012. 
7 - Documento técnico contendo relatório analítico das manifestações solicitadas ao Ministério da Saúde 
sobre os temas DST, AIDS e Hepatites Virais por meio do formulário Web do Portal da Saúde em 2012. 

5 – Qualificação 

Código 154/2012 – Consultor em saúde pública 
Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 
Experiência mínima de 3 (três) anos em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde.   
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 155/2012 

Objeto: Avaliação do planejamento, bem como estudo de utilização de padrões específicos para 
promoção das ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa em sítios e referências bibliográficas acerca da temática promoção de ações e negócios; 
 Estudo e pesquisa acerca dos parâmetros utilizados para a promoção de ações; 
 Levantamento dos custos com hospedagens junto à comissão organizadora do IX Congresso 

Brasileiro de Prevenção as DST, Aids; 
 Pesquisa na internet das empresas que prestam serviços de Transporte Executivos para eventos 

na região sudeste e centro-oeste. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo levantamento e avaliação de gastos do Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais com hospedagens no IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST, Aids e II Congresso 
Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais em 2012. 
2 - Documento técnico contendo pesquisa de três localidades em Estados diferentes, que tenham estrutura 

para receber o evento: “Lançamento da Campanha de Carnaval 2013”. 
3 - Documento técnico contendo avaliação do planejamento e cerimonial para a promoção da ação de 
lançamento da campanha do Dia Mundial de Combate à aids de 2012, com vistas a utilização de protocolo 
padrão para realização de ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, aids e 
hepatites virais. 
4 - Documento técnico contendo estudo sobre a utilização de roteiro de cerimonial, protocolo e etiqueta, 
bem como levantamento dos fatores importantes e parâmetros para a promoção das ações do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo estudo sobre organização de eventos, para roteirizar as atividades do 
Departamento Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo levantamento e avaliação das especialidades ofertadas pelas empresas de 
eventos da região centro-oeste, por Estado, a fim de aprimorar ações de mobilização promovidas pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  
7 - Documento técnico contendo levantamento de empresas que ofertam serviços de transporte para 
eventos na região Sudeste, a fim de aprimorar ações de mobilização promovidas pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais 
8 - Documento técnico contendo elaboração de estudo sobre as ações de sustentabilidade promovidas 
pelas empresas de hospedagem, com vistas a nortear o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais, quanto a preocupação deste seguimento com o meio ambiente.  

5 – Qualificação 

Código 155/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 3 (três) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 156/2012 

Objeto: Estudo técnico dos resultados de dados estatísticos coletados pelas Secretarias de Saúde 
dos Estados e dos Municípios, bem como análise técnica das solicitações de informações pelos 
cidadãos, sobre Aids, DST e Hepatites Virais, através dos canais de escuta do Ministério da Saúde. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise técnica das manifestações sobre os temas aids, DST e Hepatites Virais no ano de 2011 e 
2012; 

 Analisar dados estatísticos coletados pelas secretarias de Saúde Estaduais e Municipais nos anos 
2011 e 2012 para traçar o perfil do cidadão que solicita informações sobre aids, DST e Hepatites 
Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 73.278,00 (setenta e três mil duzentos e setenta e oito reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo perfil do cidadão que solicita informações sobre Aids, DST e Hepatites 
Virais, resultado dos dados coletados pelas secretarias de saúde dos estados e municípios no ano de 2011 
e comparativo analítico das ações adotadas pelo Ministério da Saúde para aprimoramento do atendimento 
ao público com maior percentual apresentado. 
2 - Documento técnico contendo relatório analítico das manifestações sobre DST, Aids e Hepatites Virais 

recebidas pelas Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais através dos canais de entrada do Ministério da 
Saúde que acessaram o Sistema Informatizado, no ano de 2011. 
3 - Documento contendo relatório analítico das informações sobre Hepatites Virais disseminadas pelo 
Ministério da Saúde nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
4 - Documento técnico contendo proposta de conteúdo técnico para ampliação de canais de escuta do 
Ministério da Saúde nas três esferas do governo, visando a ampliação da disseminação de informações 
sobre DST, Aids e Hepatites Virais.  
5 - Documento técnico contendo perfil do cidadão que solicita informações sobre Aids, DST e Hepatites 
Virais, resultado dos dados coletados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios de janeiro a 
julho de 2012, bem como comparativo analítico das ações adotadas pelo Ministério da Saúde para 
aprimoramento do atendimento ao público com maior percentual apresentado. 
6 - Documento técnico contendo relatório analítico das solicitações sobre os temas: Aids, DST e Hepatites 
Virais, inseridas no sistema informatizado através dos canais de escuta do Ministério da Saúde de janeiro a 
setembro  de 2012.  

5 – Qualificação 

Código 156/2012 – Consultor em saúde pública 
Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde em 
DST, Aids e Hepatites Virais.   
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 157/2012 

Objeto: Proposta de adaptação e atualização da linguagem utilizada para transmissão informações 
sobre DST e Aids, bem como proposta de conteúdo para cartilha sobre DST e Aids com objetivo de 
aprimorar as informações disseminadas ao cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa em sites, livros, entre outros, sobre DST e Aids; 
 Levantamento e análise do Banco de Informações Técnicas em Saúde – BITS sobre DST e Aids; 
 Pesquisa em sites e levantamento de dados junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Levantamento de dados do SIC-Sistema de Informação ao Cidadão; 
 Levantamento de dados dos canais de entrada do Sistema Único de Saúde. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo proposta de conteúdo para cartilha voltada ao público jovem que solicita 
informações sobre a temática DST e aids por meio dos canais de entrada no Ministério da Saúde.  
2 - Documento contendo proposta de atualização das informações sobre DST contidas no FAQ (Perguntas 
Frequentes) do site do Ministério da Saúde a fim de serem inseridas na ferramenta de disseminação de 

informações - BITS Web que substituirá  o FAQ. 
3 - Documento contendo proposta de atualização das informações sobre aids contidas no FAQ (Perguntas 
Frequentes) do site do Ministério da Saúde, a fim de serem inseridas na ferramenta de disseminação de 
informações - BITS Web que substituirá este FAQ. 
4 - Documento contendo informações referentes às formas de apoio que o Ministério da Saúde fornece ao 
cidadão que vive ou convive com o HIV/aids, a fim de inserí-las na ferramenta de disseminação de 
informações – BITS Web que será disponibilizada no site do Ministério da Saúde. 
5 - Documento técnico contendo proposta de criação de banco de correio eletrônico dos cidadãos que 
procuram os canais de entrada do Sistema Único Saúde a fim de sistematizar o envio de informações 
educativas sobre DST, aids e Hepatites Virais durante as campanhas de carnaval. 
6 - Documento contendo análise das informações sobre DST, aids e Hepatites Virais disseminadas pelo 
Ministério da Saúde, através do SIC – Sistema de Informação ao Cidadão em cumprimento a LAI – Lei de 
Acesso a Informação, a partir de maio de 2012. 

5 – Qualificação 

Código 157/2012- Consultor em saúde pública 
Nível superior completo na área da saúde, ciências humanas ou sociais. 
Experiência mínima de 3 (três) anos em saúde pública ou em serviços públicos de atenção à saúde.   
Conhecimentos em planejamento de políticas públicas de saúde e legislação do Sistema Único de Saúde. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 

http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 
 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 158/2012 

Objeto: Estudo técnico de minutas de editais para aquisições de medicamentos antirretrovirais, 
insumos estratégicos para a saúde e insumos laboratoriais voltados as DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Estudo dos processos de aquisições de medicamentos e insumos estratégicos para a saúde, 
principalmente no que se refere à editais e contratos; 

 Levantamento e análise das etapas necessárias para  aquisição de medicamentos e insumos para 
a saúde, principalmente  no que se refere à fase pré-licitação; 

 Analisar a instrução dos processos administrativos relacionados a aquisições diretas, de modo a 
propor melhorias; 

 Levantamento dos procedimentos de aquisição e contratos, no que se refere a dispositivos legais 
aplicáveis e orientações jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União – TCU. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 73.278,00 (setenta e três mil duzentos e setenta e oito reais). 

4 – Produtos 

1- Documento contendo análise técnica de minutas de editais para aquisições de medicamentos 
antirretrovirais, no ano de 2012, abarcando os pontos controvertidos, fatores que  facilitam ou dificultam  o 
cumprimento das etapas  necessárias  para a execução da atividade e exigências técnicas que 

proporcionem segurança jurídica à contratação. 
2 - Documento contendo análise técnica de minutas de editais para aquisições de insumos estratégicos 
para a saúde voltados as DST, Aids e Hepatites Virais, no ano de 2012, abarcando os pontos 
controvertidos, fatores que  facilitam ou dificultam o cumprimento  das etapas necessárias  para execução 
da atividade e exigências técnicas que proporcionem segurança jurídica à contratação. 
3 - Documento contendo análise técnica de minutas de editais para aquisições de insumos laboratoriais 
voltados as DST, Aids e Hepatites Virais, no ano de 2012, abarcando os pontos controvertidos, fatores que  
facilitam ou dificultam o cumprimento das etapas necessárias  para a execução da atividade e exigências 
técnicas que proporcionem segurança jurídica à contratação. 
4 - Documento contendo análise técnica do impacto nas aquisições de insumos voltados as DST, Aids e 
Hepatites Virais considerando as decisões do Tribunal de Contas da União acerca da  utilização do Pregão 
Eletrônico em detrimento do Pregão Presencial. 
5 - Documento técnico contendo as principais impugnações interpostas pelas empresas aos editais de 
licitação que resultaram em melhorias nas minutas de editais para aquisições de insumos estratégicos 
voltados as DST, Aids e Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo análise da aplicação da margem de preferência de acordo com a legislação 
pertinente em relação à aquisição do medicamento Ritonavir. 

5 – Qualificação 

Código 158/2012 – Consultor em gestão de convênios e contratos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em gestão de convênios e contratos públicos e/ou privados. 
Requerido conhecimento da legislação ligada a contratações pelo Poder Público - Lei 8.666/93. 

Experiência em processos licitatórios. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 159/2012 

Objeto: Análise da logística realizada pelo Ministério da Saúde para armazenamento e distribuição, 
em câmaras frias, de insumos de laboratório e medicamentos aos estados. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise do contrato n° 10057/2008 referente a contratação de Serviço de Armazenagem em 
câmara fria realizado pelo Ministério da Saúde; 

 Pesquisa de dados por meio do sistema de gestão de almoxarifado do Ministério da Saúde – 
SISMAT; 

 Pesquisa relacionando os medicamentos e insumos armazenados na Câmara Fria do Ministério da 
Saúde com base no contrato 10057/2008; 

 Pesquisa relacionando os atendimentos realizados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST Aids e Hepatites Virais a partir dos insumos armazenados na câmara fria com 
base no contrato n° 10057/2008.  

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 73.278,00 (setenta e três mil duzentos e setenta e oito reais). 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para armazenamento em câmaras frias de 
insumos de laboratório adquiridos no período de 2011 a 2012, para atendimento das demandas do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com base no Contrato 
10057/08, celebrado entre a Empresa Planalfrios e o Ministério da Saúde, referente a contratação de 
Serviço de Armazenagem de câmaras frias.  
2 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para armazenamento em câmaras frias de 
medicamentos adquiridos no período de 2011 a 2012, para atendimento das demandas do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com base no Contrato 10057/08, 
celebrado entre a Empresa Planalfrios e o Ministério da Saúde, referente a contratação de Serviço de 
Armazenagem de câmaras frias.  
3 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para Distribuição aos Estados de insumos de 
laboratório armazenados em câmaras frias no período de 2011 a 2012, para atendimento das demandas do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com base no Contrato 
10057/08, celebrado entre a Empresa Planalfrios e Ministério da Saúde, referente a contratação de Serviço 
de Armazenagem de câmaras frias.  
4 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para Distribuição aos Estados de 
medicamentos armazenados em câmaras frias no período de 2011 a 2012, para atendimento das 
demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com base 
no Contrato 10057/08 celebrado entre a Empresa Planalfrios e  Ministério da Saúde, referente a 
contratação de Serviço de Armazenagem de câmaras frias. 
5 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para armazenamento em câmaras frias de 
medicamentos para Hepatites Virais adquiridos no período de 2011 a 2012, para atendimento das 
demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, com base 
no Contrato 10057/08, celebrado entre a Empresa Planalfrios e Ministério da Saúde, referente a 
contratação de Serviço de Armazenagem de câmaras frias.  
6 - Documento técnico contendo análise da logística realizada para Distribuição aos Estados de 
medicamentos para Hepatites Virais armazenados em câmaras frias no período de 2011 a 2012, para 
atendimento das demandas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, com base no Contrato 10057/08, celebrado entre a Empresa Planalfrios e Ministério da 
Saúde, referente a contratação de Serviço de Armazenagem de câmaras frias. 

5 – Qualificação 

Código 159/2012 – Farmacêutico 
Nível superior completo em farmácia. 
Experiência mínima de 4 (quatro) anos em desenvolvimento, produção ou análise de fármacos. 
Requerida experiência em logística de insumos e medicamentos. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 160/2012 

Objeto: Desenvolvimento de propostas de manuais e instrumentos para o fortalecimento de serviço 
de escuta ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento situacional das secretarias de saúde para avaliar a necessidade de capacitação de 
profissionais que atuam em canal de escuta ao cidadão.  Diagnóstico da localidade. 

 Levantamento de informações sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) – 
Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011 e outros documentos. 

 Estudo de documentos contendo análises sobre Saúde e Inclusão Social, DST, HIV/Aids, Hepatites 
Virais – reunir políticas existentes sobre o assunto. 

 Levantamento de dados junto às secretarias estaduais de saúde sobre a adesão ao COAP.  
 Levantamento de documentos sobre o acesso a informação pelo cidadão: Lei 12.527, de 

novembro de 2011, Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, Acesso à informação Pública, 
documento CGU, Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo proposta de elaboração de manual para o Ministério da Saúde, sobre o 

tratamento das demandas recebidas através do Serviço de Informação ao Cidadão em cumprimento ao 
estabelecido na Lei de Acesso à Informação.  
2 - Documento técnico contendo apontamentos acerca dos benefícios da adesão ao Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde (COAP) para o estado e município.  
3 - Documento técnico contendo análise sobre a saúde como instrumento de inclusão social, que possa 
subsidiar projetos de atenção às pessoas vivendo com HIV/Aids, DST, em consequência do uso de drogas. 
4 - Documento técnico contendo proposta de criação de rede de profissionais qualificados para o apoio a 
implantação de canais de escuta ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde,  para municípios que 
receberam recursos do Ministério da Saúde para essa finalidade. 
5 - Documento técnico contendo a avaliação do impacto em Regiões de Saúde da descentralização dos 
canais de escuta ao cidadão, serviço do Ministério da Saúde, conforme configurado no Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP). 
6 - Documento técnico contendo proposta de criação de programa de educação continuada para 
profissionais que atuam na rede credencia do Sistema Único de Saúde voltado para a reflexão de políticas 
públicas coincidentes e que possa configurar um modelo de capacitação. 

5 – Qualificação 

Código 160/2012 – Consultor em educação 
Nível superior completo em ciências humanas, sociais ou da saúde. 
Experiência mínima de 3 (três) anos em educação em saúde e desenvolvimento de tecnologias 
educacionais aplicadas à saúde pública. 
Conhecimento de metodologias pedagógicas ativas. 
Experiência em DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 161/2012 

Objeto: Elaboração de matérias jornalísticas e estratégias de divulgação para promoção das ações 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento e análise das matérias publicadas relacionadas a DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Analisar e identificar junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais dados para a confecção de material de mídia e briefings; 
 Planejamento estratégico de ações de comunicação; 
 Elaboração de releases e avisos de pauta. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de divulgação sobre o Dia Nacional de Combate 
à Sífilis 2012, aviso de pauta, release e briefing sobre o assunto. 
2 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de divulgação do Dia Mundial de Luta contra a 
Aids 2012, aviso de pauta, release e briefing sobre o assunto. 
3 - Documento técnico contendo matérias jornalísticas sobre os 10 anos da RENAGENO e  sobre ampliação 
da testagem de aids e hepatites virais para a Revista Resposta +, que apresenta experiências bem-

sucedidas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de divulgação sobre ações de prevenção às 
DST/aids alusivas ao Dia Internacional de Mulher 2013, aviso de pauta, release e briefing sobre o assunto. 
5 - Documento técnico contendo matérias jornalísticas sobre tratamento de adolescentes e jovens com HIV 
e profilaxia pós-exposição para a Revista Resposta +, que apresenta experiências bem-sucedidas do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de divulgação do Dia Mundial de Luta contra as 
Hepatites Virais 2013, aviso de pauta, release e briefing sobre o assunto. 
7 - Documento técnico contendo material jornalístico para o informativo Notas Positivas dos meses de julho 
e agosto de 2013 e relatório com os textos originais e o material final diagramado. 
8 - Documento técnico contendo análise da divulgação de matérias publicadas na imprensa sobre as ações 
relativas ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais 2013 e relatório com amostragem das matérias 
publicadas, a partir do clipping diário de notícias do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais; 

5 – Qualificação 

Código 161/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais 
(ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 162/2012 

Objeto: Estudo histórico e análise das ações realizadas pela RNAJVHA – Rede Nacional de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, no enfrentamento da epidemia de HIV e aids na 
população prioritária no Brasil, para subsidiar a construção de estratégias para aprimoramento das 
ações de enfrentamento. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de demandas relacionadas ao campo da inclusão social relacionadas a Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids - PVHA; 

 Análise de dados do monitoramento da execução de projetos; 
 Levantamento e análise dos resultados dos Encontros Regionais de Adolescentes e Jovens Vivendo 

com HIV/Aids. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo histórico e análise das ações realizadas pela RNAJVHA – Rede Nacional de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, no enfrentamento da epidemia na população prioritária no 
Brasil pelo período de 2002 a 2007, para subsidiar futura publicação.  
2 - Documento técnico contendo histórico e análise das ações realizadas pela RNAJVHA – Rede Nacional de 

Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, no enfrentamento da epidemia na população prioritária, no 
Brasil pelo período de 2008 a 2011, para subsidiar futura publicação no tocante de construção de políticas.  
3 - Documento técnico contendo histórico e avaliação dos resultados da Revogação da Portaria 1824/GM de 
2 de setembro de 2004 e aprovação da Portaria nº 2.555  de 28 de outubro de 2011, bem como de sua 
implementação, habilitação e repasse de recursos para as Casas de Apoio no Brasil.  
4 - Documento técnico contendo análise dos encaminhamentos do Encontro Regional Nordeste de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, que tem como objetivo a construção de políticas voltadas a 
essa população.  
5 - Documento técnico contendo análise dos encaminhamentos do Encontro Regional Centro Oeste de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, com o objetivo de construir  políticas voltadas a essa 
população.  
6 - Documento técnico contendo análise dos encaminhamentos do Encontro Regional Sudeste de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, que tem como objetivo a construção de políticas voltadas a 
essa população.  
7 - Documento técnico contendo análise dos encaminhamentos do Encontro Regional Norte de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids, com o objetivo de construir políticas voltadas a essa 
população.  
8 - Documento técnico contendo análise dos encaminhamentos do Encontro Regional Sul de Adolescentes e 
Jovens Vivendo com HIV/Aids, com vistas a construção de políticas voltadas a essa população. 

5 – Qualificação 

Código 162/2012 – Consultor em participação comunitária e controle social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 6 (seis) anos em projetos de cooperação local e/ou internacional, advocacy, 
ativismo e fortalecimento de redes da sociedade civil. 
Requerido conhecimento em controle social com participação ou representação em espaços de controle 
social. 
Requerida experiência em projetos voltados às DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 163/2012 

Objeto: Elaboração de proposta de planos de ação para promoção de campanhas de prevenção às 
DST, aids e hepatites virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisa de temas de campanhas e materiais de comunicação; 
 Análise de pesquisas de opinião relacionadas a temas de interesse do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
 Planejamento de ações de comunicação e mobilização social; 
 Avaliação de impacto de ações de comunicação.  

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo proposta de plano de ação para promoção deda campanha a ser realizada 
durante o Dia Mundial de Combate à Aids 2012. 
2 - Documento técnico contendo proposta de plano de ação para promoção de campanha de prevenção às  
DST/aids durante o carnaval 2013. 
3 - Documento técnico contendo proposta de campanha de prevenção às DST e aids entre a população de 
jovens gays. 

4 - Documento técnico contendo proposta de campanha de prevenção às DST e aids entre a população de 
travestis. 
5 - Documento técnico contendo proposta de campanha de prevenção às DST e aids entre a população de 
lésbicas e mulheres bissexuais. 
6 - Documento técnico contendo proposta de campanha para prevenção às Hepatites Virais, objetivando 
oferecer informações sobre essas doenças e seu tratamento à população brasileira. 
7 - Documento técnico contendo proposta de campanha de prevenção às DST e aids entre a população de 
profissionais do sexo. 
8 - Documento técnico contendo proposta de plano de trabalho para a campanha do Carnaval 2014, 
visando orientar a criação das peças de comunicação a serem criadas  pela agência de publicidade do 
Ministério da Saúde. 

5 – Qualificação 

Código 163/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Pós-graduação em comunicação. 
Experiência mínima de 8 (oito) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais 
(ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 164/2012 

Objeto: Construção de roteiros de spots e galeria fotográfica virtual com seleção de imagens a 
partir das ações promovidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento de imagens das ações promovidas pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais que evidenciem as intenções e diretrizes das ações de 
prevenção; 

 Reuniões de grupo de trabalho para discutir projetos audiovisuais – fotografia, vídeos e rádio; 
 Identificação de potenciais contribuições nos projetos audiovisuais; 
 Seleção das principais imagens de todos os eventos promovidos pelo Departamento e pelos 

parceiros a fim de compor o acervo do banco de imagens. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo midiático da cobertura da Oficina de produção de 
materiais para lésbicas. 
2 - Documento técnico contendo construção digital de galeria fotográfica virtual com seleção de imagens da 

oficina de produção de materiais para lésbicas.  
3 - Documento técnico contendo elaboração, por meio digital, de roteiros de spots para serem veiculadas 
pela rádio do IX Congresso Brasileiro de Prevenção às DST e Aids, e II Congresso de Prevenção às 
Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo construção de galeria fotográfica virtual com seleção de imagens do IX 
Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids II Congresso de Prevenção às Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo elaboração de vídeo fotográfico com as principais imagens realizadas no 
IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids II Congresso de Prevenção às Hepatites Virais, 
evidenciando a diversidade de atividades e público. 
6 - Documento técnico contendo elaboração de conteúdo midiático da cobertura  da Oficina de produção de 
materiais para profissionais do sexo. 
7 - Documento técnico contendo construção de galeria fotográfica virtual com seleção de imagens 
fotográficas da oficina de produção de materiais para profissionais do sexo. 
8 - Documento técnico contendo roteiro para vídeo educativo com orientações para a execução dos 
projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais. 

5 – Qualificação 

Código 164/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 5 (cinco) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais 

(ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 165/2012 

Objeto: Elaboração de identidade visual, arte final, e demais projetos gráficos para material 
instrucional desenvolvido pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, AIDS e 
Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

• Criação de identidade visual para eventos; 
• Diagramação de materiais no Adobe Indesign, photoshop, Ilustrator;  
• Ilustrações com fotos e desenhos; 
• Revisão bibliográfica; 
• Recebimento e análise de materiais para desenvolvimento de arte final; 
• Planejamento de materiais para confecção dos produtos, como cores, papel e fontes; 
• Produção de gráficos, quadros, planilhas e tabelas. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo projeto gráfico, identidade visual e diagramação da programação para 
oficina de produção de conteúdo em comunicação em saúde para populações específicas – construção para 
lésbicas e mulheres bissexuais. 

2 - Documento técnico contendo projeto gráfico e identidade visual do adesivo para promoção de 
prevenção às DST/aids  para a campanha para jovens gays . 
3 - Documento técnico contendo projeto gráfico e identidade visual para logomarca dos materiais do 
evento 10 anos renageno – rede nacional de genotipagem. 
4 - Documento técnico contendo projeto gráfico e diagramação da publicação Dicas Positivas - 
planejamento da gravidez. 
5 - Documento técnico contendo projeto gráfico e diagramação da publicação Dicas Positivas - a 
importância do tratamento contra aids. 
6 - Documento técnico contendo projeto gráfico e diagramação da publicação PEP Sexual – Profilaxia Pós-
exposição sexual. 
7 - Documento técnico contendo projeto gráfico, identidade visual e diagramação do folder de Hepatites 
virais – sintomas, como evitar e vacinas. 
8 - Documento técnico contendo projeto gráfico, identidade visual e diagramação do Guia de Medicamento 
– ABACAVIR (ABC). 

5 – Qualificação 

Código 165/2012 – Consultor em arte de projetos gráficos e diagramação 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em desenho gráfico e diagramação. 
Domínio das ferramentas gráficas digitais para o processo de criação e arte-final. 
Requerida experiência em produção gráfica. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 166/2012 

Objeto: Avaliação das ações relacionadas ao “Fique Sabendo”, bem como análise de materiais de 
Informação, Educação e Comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Pesquisar e avaliar as necessidades para realização de ações do Fique Sabendo. 
 Levantar informações sobre especificações técnicas de serviços, materiais e/ou produtos criados e 

solicitados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais. 

 Avaliar ação do Fique Sabendo no IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids  2012. 
 Propor grade de distribuição de materiais das campanhas de massa do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo avaliação da ação do Fique Sabendo no IX Congresso Brasileiro de 
Prevenção das DST e Aids 2012. 
2 - Documento técnico contendo projeto padrão para estabelecimento de estandes em ações do Fique 

Sabendo em eventos. 
3 - Documento técnico contendo proposta de grade de distribuição de materiais da campanha de Carnaval 
2013. 
4 - Documento técnico contendo proposta de especificações técnicas para confecção de  materiais de IEC 
(Informação, Educação e Comunicação) do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais.  
5 - Documento técnico contendo projeto padrão para montagem de estrutura em caminhões para 
realização da ação do Fique Sabendo durante a Copa do Mundo de 2014. 
6 - Documento técnico contendo proposta com especificações técnicas para aquisição de serviços e 
produtos de comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST e Aids entre o 
período de agosto/2012 a junho/2013. 
7 - Documento técnico contendo proposta de especificações técnicas para materiais de eventos do 
Departamento Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

5 – Qualificação 

Código 166/2012 – Consultor em eventos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 5 (cinco) anos em planejamento, organização, execução de eventos. 
Conhecimento em monitoramento e avaliação de eventos e ações voltadas a saúde pública. 
Requerido conhecimento em inglês e/ou espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 167/2012 

Objeto: Estudo dos avanços das atividades de cooperação técnica internacional realizadas pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise da cooperação técnica recebida e prestada; 
 Proposição de projetos de cooperação técnica e definição de planos de atividade e orçamento; 
 Levantamento de dados referentes aos resultados de atividades e projetos internacionais; 
 Participação em reuniões. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais)  

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo as atividades de encerramento do Projeto de Cooperação Brasil/Bolívia 
“Fortalecimento em Atenção Integral e Vigilância Epidemiológica em DST/HIV/AIDS na Bolívia”, com vistas 
ao monitoramento da Cooperação Técnica em HIV.  
2 - Documento técnico contendo descrição e análise dos procedimentos preparatórios à participação 
brasileira na 19 ° Conferência Internacional de Aids em Washington. 
3 - Documento técnico contendo agenda internacional promovida em torno do VI Fórum da América Latina 
e Caribe em HIV Aids e DST, para subsidiar a cooperação técnica entre o Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e países da América Latina.  
4 - Documento técnico contendo os avanços das atividades de cooperação técnica realizadas pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, referentes ao segundo 
semestre de 2012.  
5 - Documento técnico contendo planejamento e principais encaminhamentos da Reunião da Comissão de 
Comissão Intergovernamental de HIV/aids do Mercosul, para subsidiar a presidência pro-tempore do 
Mercosul. 
6 - Documento técnico contendo planejamento e principais resultados da Reunião Ordinária do Grupo de 
Cooperação Técnica Horizontal, GCTH.  
7 - Documento técnico contendo planejamento e principais encaminhamentos da Oficina de lançamento do 
Projeto Fronteiras da CIHIV – Comissão Intergovernamental em HIV/Aids Mercosul, para subsidiar a 
presidência pro-tempore do Mercosul. 
8 - Documento técnico contendo os encaminhamentos no âmbito da cooperação técnica Brasil-França sobre 
o trabalho preparatório com vistas à realização das atividades de intercambio/estágios de profissionais 
brasileiros na França em 2012. 

5 – Qualificação 

Código 167/2012 – Consultor em cooperação internacional 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Pós-graduação em gestão. 
Experiência mínima de 15 (quinze) anos na área de cooperação técnica internacional. 
Requerida experiência em projetos de cooperação técnica internacional voltados às DST/HIV/aids e/ou 
Hepatites Virais. 

Experiência de gestão na área de cooperação técnica internacional. 
Fluência em inglês e espanhol. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 168/2012 

Objeto: Elaboração de materiais de comunicação sobre ações em DST/Aids e Hepatites Virais para 
o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

• Análise de notícias divulgadas pela imprensa sobre ações do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
• Apuração de informações, redação e edição de textos jornalísticos sobre ações realizadas pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais;  
• Contato com jornalistas setoristas da área de saúde e ciência;  
• Contato com articuladores de jornais, sites, emissoras de televisão e revistas, além de outros 
formadores de opinião, para sugerir pautas relacionadas às ações do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 
• Apuração de informações, redação e edição de textos para internet sobre ações do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise da divulgação de matérias publicadas na imprensa sobre as ações 

relativas ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais 2012, bem como apresentação de relatório com 
amostragem das matérias publicadas a partir do clipping diário de notícias do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
2 - Documento técnico contendo produção de matérias jornalísticas sobre ampliação do acesso ao 
preservativo, e prevenção das DST/aids entre gays para a Revista Resposta Positiva, que apresenta 
experiências bem-sucedidas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
3 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de divulgação do Dia Nacional da Visibilidade das 
Travestis, bem como produzir aviso de pauta, release e briefing sobre o assunto. 
4 - Documento técnico contendo material jornalístico para o informativo Notas Positivas dos meses de 
janeiro e fevereiro de 2013 e apresentar relatório com os textos finais diagramados. 
5 - Documento técnico contendo produção de matérias jornalísticas sobre comunicação e prevenção em 
DST/aids e cooperação internacional em DST/aids para a Revista Resposta Positiva, que apresenta 
experiências bem-sucedidas do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
6 - Documento técnico contendo proposta de workshop em comunicação e saúde para países que mantêm 
cooperação internacional em DST/aids com o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais.  
7 - Documento técnico contendo elaboração de estratégia de gestão de comunicação em  cooperação 
internacional para o Departamento Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
8 - Documento técnico contendo elaboração de proposta de capacitação sobre o papel da imprensa na 
mobilização de prevenção às DST, aids e hepatites virais, para ser desenvolvida com países com os quais o 
Brasil mantém cooperação internacional em DST/aids. 

5 – Qualificação 

Código 168/2012 – Consultor em Comunicação Social 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Pós-graduação em comunicação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em jornalismo, publicidade, cinema, fotografia ou rádio e TV. 
Experiência em análise de materiais de informação, comunicação e educação. 
Experiência no trabalho com organizações governamentais (OG) ou organizações não-governamentais 
(ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 169/2012 

Objeto: Análise situacional dos projetos financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Desenvolver análise, acompanhamento e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; 

 Levantamento e análise dos projetos pendentes e encerrados que foram financiados pelo 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais; 

 Levantamento e análise da produção científica e tecnológica financiada por Projetos de 
Cooperação Internacional; 

 Pesquisa no banco de dados do SIMOP (Sistema de Monitoramento de Projetos). 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 60.480,00 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo a análise dos critérios usados para encerramento de subprojetos 
financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST,  Aids e Hepatites Virais, em 
decorrência de caso fortuito e força maior atrelado ao projeto AD/BRA/99/E02. 
2 - Documento técnico contendo a análise da prestação de contas do PRODOC AD/BRA/99/E02 no que 

tange a situação das instituições inadimplentes junto ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 
das DST, Aids e Hepatites Virais e as providências adotadas para abertura de Tomada de Contas Especial.  
3 - Documento técnico contendo a análise dos dados relativos ao encerramento de subprojetos financiados 
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais no Período de 2005 
a 2011. 
4 - Documento técnico contendo análise das respostas e ações adotadas pelo Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais em relação às denúncias recebidas sobre as 
instituições executoras, no que tange à recuperação de erário e impedimento de novas contratações.  
5 - Documento técnico contendo o diagnóstico situacional dos projetos sob a gestão do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais executados por Organizações da 
Sociedade Civil com status (em execução, pendentes e encerrados) auferidos do Sistema de 
Monitoramento de Projetos - SIMOP, período de 2010 a 2011. 
6 - Documento técnico contendo proposta de mapeamento das atividades de gerenciamento, 
monitoramento e controle de projetos do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais executados através 
de Termos de Cooperação, referente ao período de 2011 a 2012. 
7 - Documento técnico contendo a análise situacional da revisão da classificação de subprojetos (Em 
processamento, em execução, em fase de encerramento e encerrado), cadastrados no Sistema de 
Monitoramento de Projetos (SIMOP) do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, do período de 2010 a 2012. 

5 – Qualificação 

Código 169/2012 – Consultor em gestão de convênios e contratos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 2 (dois) anos em gestão de convênios e contratos públicos e/ou privados. 
Conhecimento de regras do Banco Mundial e de organismos internacionais. 
Conhecimento de processos licitatórios. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 170/2012 

Objeto: Monitoramento dos subprojetos, inclusive os estratégicos, firmados entre instituições 
públicas e o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise documental para monitoramento e prestação de contas dos subprojetos aprovados e 
financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites 
Virais; 

 Levantamento das produções cientificas dos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 
 Organização de dados relativos às produções científicas brasileiras em DST/HIV/aids e suas 

respectivas lacunas;  
 Inserção de dados no Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise dos produtos científicos dos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico financiados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais no ano de 2012, segundo natureza e categoria. 
2 - Documento técnico contendo análise dos indicadores que expressam a relação entre os recursos 

financeiros repassados e a distribuição por macrorregião e unidade federada dos subprojetos de eventos 
relacionados ao tema DST/HIV/aids e hepatites virais no ano de 2012. 
3 - Documento técnico contendo análise dos indicadores que expressam a relação entre os recursos 
financeiros repassados e a distribuição por instituição executora formulados com base nos subprojetos de 
eventos relacionados ao tema DST/HIV/aids e hepatites virais no ano de 2012. 
4 - Documento técnico contendo análise dos dados inseridos no Sistema de Monitoramento de Projetos 
referentes aos subprojetos financiados no período de 2011 a 2012 pelo Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo análise dos processos relacionados ao monitoramento e à prestação de 
contas dos subprojetos aprovados e financiados pelo Departamento Vigilância, Prevenção e Controle das 
DST, Aids e Hepatites Virais, no que tange aos.  
6 - Documento técnico contendo o diagnóstico dos 22 subprojetos estratégicos de estudos e pesquisas 
segundo status (em execução, encerrados, pendente, inadimplentes) que tiveram sua vigência encerrada 
até junho de 2012. 
7 - Documento técnico contendo a análise situacional dos subprojetos de eventos relacionados ao tema das 
DST/HIV/aids e hepatites virais, financiados em 2012, considerando o status (em execução, encerrados, 
pendente, inadimplentes)  a partir de dados auferidos do Sistema de Monitoramento de Projetos - SIMOP. 

5 – Qualificação 

Código 170/2012 - Consultor em projetos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em análise, acompanhamento ou avaliação de projetos. 
Conhecimento de normas técnicas que regem processos licitatórios no setor público e dos procedimentos 

adotados pelos organismos internacionais. 
Experiência em acompanhamento de projetos com organizações governamentais (OG) e não-
governamentais (ONG). 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 

  



 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 171/2012 

Objeto: Proposta de layout bem como programação do sistema Telelab em formato WEB (Moodle) 
de conteúdo para cursos ofertados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais. 

 

 

1 – Atividades 

 Fazer alterações de arquitetura de informação, estrutura, estilos xsl e design no  sítio do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Analisar informações de demanda por usuário de novas funcionalidades do sítio do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Criação e programação de sistemas para os Cursos do Telelab no sitio do Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

17/09/2012 a 13/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) 

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo programação do Sistema Telelab em formato WEB (Moodle) de conteúdo 
para o curso de “Técnicas para Coleta de Secreções”. 
2 - Documento técnico contendo análise das alterações e inclusões de conteúdo realizadas na seção 
"Notícias do Departamento" no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 

Hepatites Virais. 
3 - Documento técnico contendo referenciamento geográfico dos Centros de Testagem e Aconselhamento 
das regiões Sul e Centro-Oeste e pesquisa sobre número de usuários atendidos em cada serviço que está 
referenciado no sitio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
4 - Documento técnico contendo alterações de estrutura e funcionalidade para a seção "Notícias e Mídias" 
no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
5 - Documento técnico contendo programação do Sistema Telelab em formato WEB (Moodle) de conteúdo 
para o curso de “Técnica de Coloração de Gram”. 
6 - Documento técnico contendo análise das alterações e inclusões de conteúdo realizadas na seção "Leis e 
normas" no sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
7 - Documento técnico contendo proposta de layout para a seção "Publicações dos Editais de Licitação" no 
sítio do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 
8 - Documento técnico contendo programação do Sistema Telelab em formato WEB (Moodle) de conteúdo 
para o curso “Controle de Qualidade Interno de Testes Sorológicos”. 

5 – Qualificação 

Código 171/2012 – Programador Web 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 6 (seis) anos em programação para Internet (Web). 
Domínio em programação com ASP, PHP, Access, Java Script; conhecimento de SQL e noções de web 
designer.  
Requerido conhecimento em HTML, dream weaver, fire works, flash, photo shop, corel draw, ilustrator, 
java (JSPs), visual interdev 6, visual basic 6, Vbscript, Jscript, plataforma Windows NT/2000, IIS 4/IIS5. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 24/08/2012 a 28/08/2012 por meio dos sítios 
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp ou http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco. 

 

Observações: 
Em atenção ao decreto 5.151, não serão admitidos servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias 
e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres. 

 


