Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar a avaliação dos
parâmetros em uso na administração federal para a realização da accountability, do controle externo
e das melhores práticas de transparência para o fortalecimento da gestão no DDAHV, de forma a
contribuir para o alcance do resultado 3.2.5 do Projeto UNODC BRA/K57, que prevê “Elaborar
mecanismos que promovam a transparência e accountability em DST/aids nas três instâncias de
governo e das Organizações da Sociedade Civil (OSC).
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de
conhecimento. Pós-graduação em gestão logística
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em cadeia logística
de insumos estratégicos em saúde. Experiência em implementação de melhorias no
processo logístico de medicamentos. Experiência em implementação do controle de
qualidade e segurança na logística de medicamentos e insumos de prevenção.
Conhecimento de política de prevenção às DST/HIV/aids.
4. Atividades: Revisão de bibliografia, de documentos públicos;
Avaliação de relatórios das principais atividades de assistência, prevenção e promoção
da saúde em curso no DDAHV;
Avaliação qualitativa e quantitativa dos dados divulgados, tanto no Departamento,
quanto pelos parceiros da luta contra as DST/Aids e Hepatites Virais.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Avaliação qualitativa dos impactos
para a assistência farmacêutica em HIV/aids, dos 16 anos da Lei 9.313/1996 e os seus
significados para os Direitos Humanos no Brasil, considerando a regulamentação da
Política Nacional de Distribuição dos Medicamentos para Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (Aids), com o objetivo de propor melhorias nos
procedimentos de Assistência Farmacêutica no DDAHV.
Produto 2: Avaliação dos impactos sobre a Política Nacional de Distribuição de
Medicamentos para o HIV/Aids, com relação à evolução de uso e de custo anual entre
os medicamentos antirretrovirais de uso adulto, nos anos de 2012 e 2013, com vistas a
subsidiar o DDAHV a avaliar o impacto sobre o orçamento para os anos vindouros.
Produto 3: Avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados por meio dos
editais para a Sociedade Civil voltados a Política de Distribuição de Insumos de
Prevenção em DST/Aids e Hepatites Virais entre os anos de 2010 e 2012, com o
objetivo de avaliar o impacto desses resultados sobre o avanço da epidemia de Aids
nesses anos.
Produto 4: Avaliação dos gastos estimados com as remessas de antirretrovirais
enviados para os países do Programa de Cooperação Internacional – PCI do Laço SulSul, nos anos de 2012 e 2013, com relação aos custos x quantitativos enviados dos
medicamentos antirretrovirais, com vistas a subsidiar o DDAHV a avaliar o impacto
sobre o orçamento para os anos vindouros.
Produto 5: Avaliação dos impactos sobre a Política Nacional de Distribuição de
Medicamentos para o HIV/Aids, com relação à evolução de uso e custo anual entre os
medicamentos antirretrovirais de uso pediátrico, nos anos de 2012 e 2013, com vistas a
melhorar o conhecimento sobre a distribuição desses insumos no DDAHV e entre as
Unidades da Federação.
6. Duração do Contrato: Até 08 (oito) meses.

Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/07/2014 até o dia 18/07/2014 no seguinte
endereço
eletrônico:
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer
título, de servidores ativos da Administração Pública Federal Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no
âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Contrata
Consultor na
modalidade Produto
PROJETO BRA/K57
Perfil: Contratação na modalidade produto de 01 (um) profissional para realizar o detalhamento e
especificação técnica do fluxo dos processos realizados para contratações de serviços e aquisições
de bens, conforme as normas e procedimentos aplicáveis às contratações financiadas pelo Banco
Mundial, estabelecidos pelo projeto AIDS-SUS, com vistas ao aprimoramento e otimização dos
processos, de forma a contribuir com o Resultado 1.5 e Atividade 1.5.6, do Projeto de Cooperação
UNODC BRA/K57, o qual prevê: Implementar estratégias de promoção da transparência do
desempenho físico e financeiro das ações em DST/aids nos 26 estados e DF.
1. Nº de vagas: 01
2. Qualificação educacional: Nível superior completo em qualquer área de conhecimento..
3. Experiência profissional: Experiência mínima de 08 (oito) anos em em gestão de
contratos públicos e/ou privados; Conhecimento de normas e regras de organismos
internacionais, para contratação de bens e serviços. Domínio das Regras dos Manuais de
Convergências de Normas Licitatórias do Sistema ONU e das Diretrizes para Aquisições e
Contrações do Banco Mundial. Conhecimento do sistema das Nações Unidas, a sua
estrutura e como as agências especializadas operaram no Brasil, bem como conhecimento
da implementação de acordos de cooperação técnica dos projetos. Experiência em análise,
acompanhamento ou avaliação de Projetos.
4. Atividades: Estudar os procedimentos adotados para contração de serviços e aquisições de
bens estabelecidos nas Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores Pessoa
Jurídica e para Aquisições Financiadas por Empréstimos do Banco Mundial e nos Manuais
de Convergências de Normas Licitatórias das Agências das Nações Unidas.
Estabelecer fluxos e sistematizar a rotina de atividades para desenvolvimento das boas
práticas de aquisições de bens e contratações de serviços.
5. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Detalhamento e especificação técnica do
fluxo de compras de bens e serviços do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das DST, Aids e Hepatites Virais, por dispensa e inexigibilidade de licitação, solicitação de
cotação e solicitação de proposta por meio dos PRODOCS firmados com o
UNODC/Manual de Convergência de Normas Licitatórias dos Organismos Internacionais,
com definição de etapas, limites financeiros, responsáveis pelo processo e prazos.
Produto 2: Documento técnico contendo detalhamento e especificação técnica do fluxo de
compras de bens e serviços do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais, por concorrência por meio dos PRODOCS firmados com o
UNODC /Manual de Convergência de Normas Licitatórias dos Organismos Internacionais,
com definição de etapas, limites financeiros, responsáveis pelo processo e prazos.

Produto 3: Detalhamento e especificação técnica do fluxo de compras de bens e serviços
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais,
por licitação internacional limitada – LIB por meio dos PRODOCS firmados com o
UNODC /Diretrizes para Aquisições do Banco Mundial, com definição de etapas, limites
financeiros, responsáveis pelo processo e prazos.
Produto 4: Detalhamento e especificação técnica do fluxo de compras de bens e serviços
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais,
por licitação pública nacional – NCB e por comparação de preços – SHOPPING, por meio
dos PRODOCS firmados com o UNODC /Diretrizes para Aquisições do Banco Mundial,
com definição de etapas, limites financeiros, responsáveis pelo processo e prazos.
Produto 5: Detalhamento e especificação técnica do fluxo de contratação de Consultoria
Pessoa Jurídica para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais, por seleção baseada na qualidade e no custo – SBQC, por meio dos
PRODOCS firmados com o UNODC/Diretrizes para Aquisições do Banco Mundial, com
definição de etapas, limites financeiros, responsáveis pelo processo e prazos.
Produto 6: Ddetalhamento e especificação técnica do fluxo de contratação de Consultoria
Pessoa Jurídica para o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e
Hepatites Virais, por seleção baseada na qualidade– SBQ e seleção com orçamento fixo –
SOF, por meio dos PRODOCS firmados com o UNODC /Diretrizes para Aquisições do
Banco Mundial, com definição de etapas, limites financeiros, responsáveis pelo processo e
prazos.
6. Duração do Contrato: Até 08 (oito) meses.
Os interessados deverão cadastrar o CV do dia 14/07/2014 até o dia 18/07/2014 no seguinte
endereço
eletrônico:
http://sistemas.aids.gov.br/curriculo/login.asp
ou
http://www.aids.gov.br/pagina/trabalhe-conosco.
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer
título, de servidores ativos da Administração Pública Federal Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no
âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

