
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 212/2012 

Objeto: Análise técnica da logística realizada para distribuição, bem como cobertura de insumos, 

correlatos e medicamentos pelo Ministério da Saúde para os estados. 

 

 

1 – Atividades 

  Avaliação da logística realizada para os medicamentos adquiridos para o Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Levantamento e análise de dados obtidos pelo Sistema de Administração de Material e Medicamentos – 

SISMAT, em relação aos medicamentos adquiridos para o Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais  

 Consulta de dados e documentos físicos de entrada e saída de medicamentos e insumos estratégicos de 

saúde. 

 Verificação do layout do armazém do Ministério da Saúde; 

 Verificação de espaços físicos do armazém do Ministério da Saúde. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

01/10/2012 a 30/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

R$ 66.906,00 (sessenta e seis mil novecentos e seis reais). 

4 – Produtos 

1 Documento técnico contendo avaliação da logística realizada para os medicamentos adquiridos por meio do 

convênio nº 02/2012, firmado com a Fundação Para o Remédio Popular – FURP, para o ano de 2012, 

contemplando as entregas em andamento e as aquisições planejadas, conforme demanda do Departamento de 

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

2- Documento técnico contendo avaliação da cobertura logística dos medicamentos adquiridos por meio do 

convênio nº 05/2012, firmado com a Laboratório Farmacêutico de Pernambuco  – LAFEPE, para o ano de 2012 

contemplando as entregas em andamento e as aquisições planejadas, conforme demanda do Departamento de 

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

3- Documento técnico contendo a logística e avaliação das aquisições realizadas por demanda do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, por meio do Termo de 

Cooperação Técnica nº 03/2011, identificando os pontos críticos.  

4- Documento técnico contendo avaliação das aquisições realizadas por demanda do Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, por meio do 24º Termo Aditivo ao 36º 

Termo de Cooperação Técnica, identificando os pontos críticos e a logística utilizada para essas aquisições. 

5- Documento técnico contendo análise da logística realizada, bem como avaliação da distribuição do 

medicamento Atazanavir no 1º trimestre de 2013, demandados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.  

6- Documento técnico contendo análise da logística realizada, bem como avaliação da distribuição do kit 

Genotipagem no período de 2012, demandados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

DST, Aids e Hepatites Virais. 

 

5 – Qualificação 

Código 212/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde; 

 Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) anos em cadeia logística de insumos estratégicos em saúde. 

Conhecimento de cadeia logística de medicamentos, antirretrovirais, vacinas e preservativos destinados à 

prevenção e tratamento das DST/HIV/aids e/ou Hepatites Virais. 

Conhecimento em logística de distribuição de outros insumos estratégicos 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 22/09/2012 a 26/09/2012 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 213/2012 

Objeto: Desenvolvimento de ações para melhoria das aquisições e das distribuições de insumos de 

laboratório para diagnóstico de Hepatites Virais e AIDS. 

 

 

1 – Atividades 

 Levantamento, análise e instrução dos processos de aquisições de insumos de laboratório; 

 Levantamento e análise dos resultados dos processos licitatórios;  

 Levantamento e análise da execução dos contratos;  

 Verificar a distribuição dos insumos adquiridos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

01/10/2012 a 30/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

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

4 – Produtos 

1 - Documento técnico contendo análise comparativa entre as aquisições de Teste Manuais para diagnóstico 
das Hepatites Virais A, B, C e Delta, realizadas pelo Ministério da Saúde em 2011 e 2012 com objetivo de 
subsidiar novas aquisições.  
2- Documento técnico contendo análise situacional da Rede de Testes Manuais para diagnóstico das Hepatites 
Virais A, B, C e Delta em 2012 para subsidiar ações de ampliação da rede. 
3- Documento técnico contendo análise comparativa entre aquisições de Teste de Genotipagem do HIV-1, 
realizadas pelo Ministério da Saúde em 2010 e 2012 para subsidiar planejamento de novas aquisições.  
4- Documento técnico contendo análise situacional da Rede de Genotipagem do HIV-1 em 2012, com objetivo 
de subsidiar ações de melhoria da Rede.  
5- Documento técnico contendo análise comparativa entre distribuições e realizações de Testes de 
Genotipagem do HIV-1 nas Regiões Norte e Sudeste, com o objetivo de subsidiar proposta de ações que visem 
à melhoria da rede na Região Norte. 
6- Documento técnico contendo análise das distribuições e realizações de Testes de Genotipagem do HCV nos 
três primeiros meses da Rede de Genotipagem do HCV. 
7- Documento técnico contendo avaliação da implementação da Rede de Teste de Genotipagem do HCV e 

detalhamento dos benefícios advindos desta nova rede. 

5 – Qualificação 

Código 213/2012 – Consultor em logística de insumos estratégicos de saúde 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) anos em cadeia logística de insumos estratégicos em 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 22/09/2012 a 26/09/2012 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 214/2012 

Objeto: Realizar estudo técnico da execução orçamentária e financeira do Acordo de Empréstimo AIDS 
SUS, com vistas ao monitoramento do alcance das metas do acordo. 

 

 

1 – Atividades 

 Análise do processo de acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais. 

 Análise da documentação legal do Acordo de Empréstimo AIDS – SUS para atualização da Manual 
Operacional e do Termo de Auditoria Externa, bem como definição das regras para desenvolvimento 

do sistema de geração dos documentos técnicos contendo Manual de Utilização do sistema de 
elaboração dos relatórios Unaudited Iterim Financila Reports – IFR. 

 Levantamento, análise e revisão dos valores comprometidos e não pagos no âmbito do Projeto. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

01/10/2012 a 30/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

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

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo conteúdo para composição do Manual de Utilização do sistema de elaboração 
dos relatórios Unaudited Iterim Financila Reports – IFR. 
2- Documento técnico contendo elaboração de diretrizes específicas das demonstrações financeiras do Projeto 
AIDS SUS para realização auditoria de externa do projeto. 
3- Documento técnico contendo revisão de conteúdo do Capítulo 7 do Manual Operacional do Acordo de 
Empréstimo AIDS SUS, intitulado - Desembolsos e Gestão Orçamentária e Financeira.  
4- Documento técnico contendo proposta de instrumento e processo detalhado para o acompanhamento da 
execução orçamentária e financeira do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais. 
5- Documento técnico contendo revisão de conteúdo do Capítulo 8 do Manual Operacional do Acordo de 
Empréstimo AIDS SUS, intitulado – Execução Financeira. 
6- Documento técnico contendo análise dos valores comprometidos e não pagos no âmbito do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais e proposição de ações para melhor 
adequação dos valores a pagar por meio do sistema de controle orçamentário e financeiro do Departamento. 

5 – Qualificação 

Código 214/2012 – Consultor em planejamento e gestão. 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 04 (quatro) anos em planejamento e execução de orçamento público. 
Conhecimento em projetos financiados por meio de cooperação técnica. 
Experiência em implementação e avaliação de políticas públicas. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 22/09/2012 a 26/09/2012 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 215/2012 

Objeto: Estudo técnico dos processos de 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 a 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 

01/10/2012 a 30/09/2013 

3 – Valor do Contrato 

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

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo descritivo e avaliação das adequações dos modelos de editais referentes aos 
Pregões Presenciais por Sistema de Registro de Preços, elaborados para atendimento das demandas do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no 1º semestre de 2012, a 
partir das recomendações da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. 
2- Documento técnico contendo estudo analítico dos principais problemas observados nas licitações para 
aquisição de medicamentos voltados ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, com exceção daquelas realizadas por Sistema de Registro de Preços, contendo propostas para 
melhoria do processo e sugestões de medidas que possam amenizar as dificuldades. 
3- Documento técnico descrevendo os principais problemas encontrados no edital referente a aquisição de 
preservativos masculino, elaborado para atendimento das demandas do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, no 1º semestre de 2012. 
4- Documento técnico contendo análise de decisões do TCU acerca de processos de licitação para aquisição de 
insumos que possam impactar nas aquisições do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, com sugestão 
de melhorias a serem inseridas nos editais e/ou contratos. 
5- Documento técnico contendo análise dos principais recursos interpostos pelas empresas em sede de 
licitações de insumos laboratoriais voltados ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, 
Aids e Hepatites Virais no 1º semestre de 2012, contendo análise crítica das decisões tomadas pelas comissão 
de licitação em cada uma delas. 
6- Documento técnico contendo análise comparativa dos impactos na execução dos contratos relativos a 
aquisições de insumos voltados ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e 
Hepatites Virais, levando em conta empresas que apresentaram  Certificação em Boas Práticas de Fabricação 
(CBPF) no momento da assinatura do contrato, empresas que apresentaram a CBPF posteriormente à 
assinatura do contrato e empresas que não apresentaram a CBPF no período de 2010 a 2012. 
 

5 – Qualificação 

Código 215/2012 – Consultor em gestão de convênios e contratos 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 

Experiência mínima de 4 (quatro) 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 22/09/2012 a 26/09/2012 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 216/2012 

Objeto: Realizar alterações e correções dos conteúdos das telas do curso Aconselhamento em 
DST/Aids na modalidade a distância desenvolvido na plataforma Quick Lessons para disponibilização de 
oferta nacional. 

 

 

1 – Atividades 

 Utilização do pacote Office; 

 Utilização da plataforma Quick Lessons; 

 Transposição de conteúdo. 
2 – Prazo para Execução do Contrato 

01/10/2012 a 31/01/2013     

3 – Valor do Contrato 

R$ 3.159,00 (Três mil cento e cinquenta e nove reais) 

4 – Produtos 

1- Documento técnico contendo alterações e correções de animações simples, interações, exercícios de 
múltipla escolha, personagens, simulações de procedimentos, ilustrações, exercícios lúdicos e vídeos das telas 
do curso de Aconselhamento em DST/Aids, na modalidade a distância desenvolvido na plataforma Quick 
Lessons. 

5 – Qualificação 

Código 216/2012 – Designer Instrucional 
Nível superior completo em qualquer área de formação. 
Experiência mínima de 02 (dois) anos em implementação, avaliação e planejamento de projetos 
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância. 
Conhecimento de tecnologias da informação e comunicação para atividades educativas. 

Experiência em transposição de conteúdos de cursos presenciais para cursos a distância. 
6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.  

7 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 22/09/2012 a 26/09/2012 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. 

 


