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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 002/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NO 

ÂMBITO DE PROJETO DO CONASEMS RELATIVO À IMUNIZAÇÃO 

1 OBJETO   

1.1 Contratação de instituição especializada para prestar serviços de elaboração de 
conteúdo técnico-científico de cursos a distância (EAD) de Imunização direcionados para 
tutores e coordenadores de tutores, para profissionais de saúde e para facilitadores do 
processo de implantação de projetos de intervenção nos serviços de saúde; de seleção e 
contratação de tutores e de coordenadores de tutores; e de apoio à implementação dos cursos 
EAD elaborados, com as respectivas avaliação e emissão de declaração de conclusão ou 
certificação dos alunos, conforme o caso. 
1.1.1 As atividades a serem desenvolvidas e os produtos a serem gerados encontram-se 
especificados no item 3 deste instrumento. 
1.2 A presente contratação se insere no âmbito de Projeto do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) oriundo do instrumento de Convênio nº 
905644/2020, firmado em 21/12/2020 com o Ministério da Saúde (MS), com vigência até 
18/01/2022, o qual tem por objeto o “FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS 
TERRITORIOS MUNICIPAIS”, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 A pandemia ocasionada pela COVID-19 trouxe algumas mudanças significativas sobre 
a maneira como agimos, convivemos e nos relacionamos com o mundo. Uma das 
consequências desse novo momento foi a adoção de medidas para proteger as pessoas da 
circulação de um novo vírus bastante agressivo e mortal.  
2.2 A imunização tem importante papel nesse processo. A vacina é um meio para 
interromper a cadeia de transmissão de algumas doenças. O controle das enfermidades só será 
obtido se as coberturas alcançarem índices homogêneos para todos os subgrupos da população 
e em níveis considerados suficientes para reduzir a morbimortalidade por essas doenças. 
2.3 A correta aplicação dos procedimentos técnicos é de extrema importância para 
garantir a imunização ideal ao usuário e, portanto, há a necessidade de manter os profissionais 
que atuam nessa área atualizados tecnicamente. Ao executar a vacinação, o profissional de 
saúde deve conhecer as características principais e contraindicações gerais de cada vacina. 
2.4 O ato de vacinar é complexo e exige muita responsabilidade dos profissionais que 
atuam na Atenção Básica. Não depende apenas de dedicação, mas de formação técnica, pois 
erros na técnica de aplicação podem causar sérios eventos adversos. Como exemplo, 
lembramos que até mesmo para aplicar a vacina pólio oral, o vacinador precisa ser treinado: 
não pode ficar muito tempo com o frasco na mão, pois altera a temperatura e pode prejudicar 
a potência da vacina, a bisnaga tem que ficar bem rosqueada para não haver contaminação e 
não se pode encostar o conta-gotas na língua da criança. 
2.5 O profissional de saúde deve ainda saber analisar o cartão de vacina, dar continuidade 
aos esquemas vacinais preconizados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e deve estar 
igualmente preparado para orientar o paciente e seus responsáveis sobre as possíveis reações 
adversas às vacinas. 
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2.6 Atualmente há uma quantidade muito maior de vacinas disponíveis nas unidades de 
saúde e diante da grande diversidade de esquemas recebidos, fazendo-se especialmente 
importante a capacitação dos profissionais em esquemas vacinais preconizados ou de 
substituição, vigilância de eventos adversos pós-vacinais, armazenamento, distribuição e 
manutenção adequada dos imunobiológicos e sistemas de informação. 
2.7 O monitoramento dos dados também é de fundamental importância para os 
municípios, a fim de que os mesmos possam adaptar estratégias de vacinação e planos 
operacionais para abordar lacunas de imunização e levar a vacinação a todas as pessoas do seu 
território. 
2.8 Vivemos neste momento grande expectativa a aplicação de vacinas que protegem 
contra o vírus SARS-COV-2. A partir deste momento, somos desafiados a organizar esse 
processo de vacinação, que será avaliado de perto por toda população e além de assegurar 
todos os insumos, cadeia logística e sistema de informação, deveremos estar preparados 
tecnicamente para garantir a segurança dos pacientes e monitorar os eventos adversos 
decorrentes desse imunobiológico. 
2.9 Sendo assim, o projeto na área de imunização, cujo objeto se insere no contexto do 
Convenio nº 905644/2020, firmado em 21/12/2020 entre o CONASEMS e o MS - “FORTALECIMENTO 

DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS TERRITORIOS MUNICIPAIS”, pretende qualificar a prestação da 
assistência dos profissionais de saúde, favorecendo o atendimento competente aos usuários do 
SUS quanto à vacinação prevista no calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde, 
através da oferta de oportunidades permanentes de capacitação para atualização e 
aperfeiçoamento desses profissionais. 
2.10 Dessa forma, o profissional terá a oportunidade de reconhecer os diferentes 
elementos que envolvem a vacinação e influenciam de diversas maneiras a relação com os 
usuários e funcionários que atuam na sala de vacina, e desses com o restante do serviço, bem 
como o resultado dessa ação, que é a imunização. O treinamento desses profissionais deve 
envolver aspectos clínicos e epidemiológicos, virologia e estratégias de controle, além da 
prática de campo. 
2.11 Para o apoio ao planejamento e à implementação dessas e de outras ações de 
educação a distância, foi aberto pelo CONASEMS processo de credenciamento de pessoas 
jurídicas incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, com experiência na área da Saúde, 
para, quando necessário, prestarem à Entidade serviços relacionados à EAD (TRPJ nº 024/2020). 
2.12 Conforme previsto no referido TRPJ, a cada necessidade identificada e planejada (curso 
na modalidade EAD e atividades relacionadas), como é o caso do projeto em pauta, cabe ao 
CONASEMS divulgar em seu Portal, e enviar diretamente às pessoas jurídicas credenciadas pré-
selecionadas para atendimento a tal necessidade, Termo de Referência que norteará a forma 
de contratação da instituição parceira. 
2.13 Considerando o exposto, o presente Termo de Referência objetiva divulgar as regras 
de participação e de aferição da melhor proposta para fins de contratação para a prestação dos 
serviços descritos no subitem 1.1, além de conter as demais informações necessárias, como, 
dentre outros, eventual documentação adicional, prazo contratual, obrigações das partes 
(CONASEMS e Contratada), fiscalização das obrigações contratuais, forma de pagamento, 
centro de custo da contratação e minuta contratual, abrindo prazo aos interessados para o 
envio de propostas de prestação de serviços e de preços. 
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3 ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS 

3.1 As atividades a serem desenvolvidas e os produtos a serem gerados consistem de: 
a) Apoio no planejamento e elaboração de conteúdo técnico-científico de cursos a 
distância (EAD) de Imunização, a saber: 

i. Formação de até 1.890 (mil e oitocentos e noventa) tutores, devendo considerar 
que a carga horária do tutor, tanto para as atividades de formação quanto para as 
de tutoria, deverá ser de 10 (dez) horas semanais, com duração total de 10 (dez) 
meses; 

ii. Formação de até 38 (trinta e oito) coordenadores de tutores para coordenarem e 
supervisionarem a atuação dos tutores ao longo de 10 (dez) meses; 

iii. Capacitação de até 94.500 (noventa e quatro mil e quinhentos) profissionais de 
saúde, prevendo-se o total de 180 (cento e oitenta) horas distribuídas em 
módulos, com duração total de 9 (nove) meses do curso regular, totalizando 10 
(dez) meses considerando-se mais 1 (um) mês para desenvolvimento do projeto 
de intervenção; e 

iv. Capacitação de 4 (quatro) horas direcionadas a até 47.500 (quarenta e sete mil e 
quinhentos) alunos melhor avaliados dentre os participantes da capacitação de 
que trata o item iii anterior, com conteúdo que os habilite para atuação como 
facilitadores no desenvolvimento e implantação de projetos de intervenção nos 
serviços de saúde. 

b) Seleção e admissão de até 1.890 (mil e oitocentos e noventa) tutores bolsistas, sendo 
que o valor da Bolsa será de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para carga horária de 
10 (dez) horas semanais, destinadas tanto às atividades de formação quanto às de tutoria; 
c) Seleção e contratação de até 38 (trinta e oito) coordenadores de tutores com valor 
mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por coordenador, durante 10 (dez) meses, para uma carga 
horária de no mínimo 20 (vinte) horas semanais. 
d) Apoio na implementação dos cursos EAD citados nos itens i, ii, iii e iv da alínea “a” do 
presente subitem, sendo que a instituição contratada será responsável pela avaliação e 
certificação de aperfeiçoamento para os alunos que cursarem todos os módulos e pela 
avaliação e emissão de declaração de conclusão para os alunos que cursarem um ou mais 
módulos de modo fragmentado. 
3.2 Os cursos serão disponibilizados por meio de Plataforma do CONASEMS, utilizando 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e demais sistemas integradores da Entidade, sendo 
gerado perfil e senha de acesso adequado à instituição contratada, para possibilitar o 
acompanhamento e a avaliação dos alunos, visando à certificação e à emissão de declaração de 
conclusão citados na alínea “d” do subitem 3.1 anterior. 
3.3 A instituição contratada deverá realizar, com a participação da área técnica do 
CONASEMS, e apresentar em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, para aprovação 
prévia pelo Conselho, Plano de Trabalho contendo de forma detalhada todas as atividades a 
serem desenvolvidas e os produtos a serem gerados, com cronograma de execução e 
implementação. 
3.3.1 O cronograma deverá considerar o início das atividades no dia útil posterior ao da 
assinatura do Contrato e os prazos necessários para o desenvolvimento das atividades e a 
entrega dos produtos descritos nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 anteriores. 
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4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Trata-se da contratação de serviço técnico-profissional especializado, a partir da 
apresentação e avaliação de Propostas de Serviços e de Preços a serem apresentadas por  
pessoas jurídicas incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, com experiência na área da Saúde, 
credenciadas pelo CONASEMS para, quando necessário, prestarem à Entidade serviços 
relacionados à Educação a Distância (EAD), em conformidade com o TRPJ nº 024/2020 e om o 
presente Termo de Referência. 
4.2 Poderão apresentar proposta para fins de avaliação e contratação interessados pessoa 
jurídica credenciados previamente junto ao CONASEMS nos termos do TRPJ nº 024/2020, e que 
estejam com regularidade fiscal/previdenciária e tributária. 
4.2.1 Pessoas jurídicas não credenciadas poderão participar desde que enviem toda a 
documentação para credenciamento prevista no TRPJ nº 024/2020, publicado no Portal do 
CONASEMS (https://www.conasems.org.br/administrativo/2020-termos-de-referencia/), juntamente  com 
os documentos constantes do subitem 4.3 adiante, no mesmo prazo estipulado no subitem 6.2 
deste Termo. 
4.3 Ao apresentar Proposta de Serviços e Preços para fins de avaliação e contratação 
(tratada no item 5 e subitens, adiante), a pessoa jurídica deverá apresentar também: 
a) Documentos que atestam sua regularidade fiscal/tributária e previdenciária, previstos 
nas alíneas “g”, “h” e “i” do subitem 4.1 do TRPJ nº 024/2020, caso aqueles apresentados por 
ocasião do credenciamento estejam fora do prazo de validade; 
b) Currículo de docentes e corpo técnico vinculado com a proponente e diretamente 
envolvido no desenvolvimento das atividades e produtos objeto deste Termo de Referência, 
podendo ser substituídos ou complementados por outros documentos/publicações acadêmicas 
ou profissionais que demonstrem a competência e experiência na área de atuação a que se 
refere o objeto do presente TRPJ. 
4.3.1 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas na alínea “a” do 
subitem 4.3 anterior em quaisquer das etapas, desde a contratação, à prestação dos serviços e 
ao devido pagamento. 

5 PROPOSTA DE SERVIÇOS E PREÇOS  

5.1 A proposta de serviços e preços, deverá conter minimamente os seguintes elementos: 
a) Identificação da pessoa jurídica, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, 
estado, CEP), números de telefone, e-mail, dados bancários (Banco, Agência, Número da Conta 
com dígito verificador), local e data; 
b) Descrição clara do objeto, com a informação dos serviços/produtos que serão 
prestados/gerados e com o VALOR POR SERVIÇO/PRODUTO e o VALOR GLOBAL propostos, 
expressos em algarismos e por extenso, sendo que, em caso de divergência entre o valor 
grafado e o por extenso, prevalecerá o descrito por extenso; e 
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias contados 
a partir da data limite fixada para a entrega da proposta e da respectiva documentação. 
5.2 Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com as orientações contidas 
neste Termo de Referência, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. Também não serão consideradas as 
propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste instrumento, que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar a análise/apuração ou que não 
atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste TRPJ. 

https://www.conasems.org.br/administrativo/2020-termos-de-referencia/
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6 FORMA DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

6.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra, no dia 12/01/2021, terça-
feira, no site do CONASEMS (https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/termos-de-

referencia-de-projetos/), bem como encaminhado por e-mail às instituições credenciadas a partir 
do TRPJ nº 024/2020. 
6.1.1 Eventual impugnação acerca do teor deste Termo de Referência poderá ser efetuada, 
por qualquer interessado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, sob pena de preclusão. 
6.2 As instituições interessadas na contratação poderão encaminhar suas ofertas por meio 
digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no intervalo compreendido entre 14:50h 
(quatorze horas e cinquenta minutos) e 15:00h (quinze horas) do dia 19/01/2021, terça-feira. 
6.2.1 Serão aceitas apenas as ofertas que estejam acompanhadas da documentação 
solicitada e respectiva proposta de serviços e preços, obrigatoriamente digitada em 
computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, 
rubricadas em todas as suas folhas e devidamente assinada.  
6.3 No caso de não recebimento de documentações e propostas de preços no prazo 
estipulado, o CONASEMS adotará providências junto a pessoas jurídicas de reconhecimento no 
mercado no sentido da contratação direta daquela que melhor lhe convier, em consonância 
com as necessidades descritas neste Termo de Referência, não sem antes prospectar e cotar os 
serviços requeridos. 
6.4 No dia 19/01/2021, terça-feira, o CONASEMS analisará a documentação e as propostas 
de serviços e preços recebidos das instituições interessadas na contratação, conforme disposto 
neste Termo de Referência. 

7 CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

7.1 Serão adotados como critérios de escolha da melhor proposta a MELHOR TÉCNICA e o 
MENOR PREÇO ofertados para atendimento de todas as exigências de qualidade e quantidade 
previstas neste Termo de Referência. 
7.1.1 A proponente que obtiver a maior pontuação na análise Técnica/Preço, conforme as 
especificações a seguir, será a prestadora escolhida para a contratação: 
a. MELHOR TÉCNICA = MÁXIMO DE 60 PONTOS (60%) – Análise do Portfólio da 
proponente em trabalhos correlatos, atribuindo-se 8 (oito) pontos para cada trabalho (até 30 
pontos); Análise de docentes e corpo técnico vinculado com a proponente a serem 
disponibilizados para atendimento ao objeto deste Termo de Referência, atribuindo-se, de 
forma não cumulativa para o mesmo profissional, 1 (um) ponto para graduação em qualquer 
área e 3 (três) pontos para graduação em áreas relacionadas à saúde; 4 (quatro) pontos para 
especialização na área da saúde pública ou mestrado em qualquer área; 5 (cinco) pontos para 
mestrado na área da saúde ou doutorado em qualquer área; e 7 (sete) pontos para doutorado 
na área da saúde (até 20 pontos); Análise da capacidade técnico-operacional da proponente 
em cumprir todas as especificações deste Termo de Referência, conforme Atestados de 
Capacidade Técnica apresentados, atribuindo-se 5 (cinco) pontos para cada Atestado, 
independentemente se nacional ou estrangeiro (máximo de 10 pontos) OU conforme tempo 
de emissão do ato autorizativo (credenciamento ou recredenciamento) para a oferta de 
educação superior, expedido pelo órgão competente, nos termos do art. 11 e seguintes, do 
Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, atribuindo-se 5 (cinco) pontos para autorização com 
o mínimo de 3 (três) anos de expedição, somando-se 5 (cinco) pontos para cada ano adicional 
(máximo de 10 pontos). 

https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/termos-de-referencia-de-projetos/
https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/termos-de-referencia-de-projetos/
mailto:compras@conasems.org.br
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b. MENOR PREÇO OFERTADO = MÁXIMO DE 40 PONTOS (40%) – Valor Global da 
proposta apresentada, auferindo a pontuação máxima o menor preço ofertado. 
7.1.2 A análise da documentação, a aferição dos critérios e apuração da pontuação serão 
efetuados por Comitê Técnico composto por Assessores Técnicos e representantes da Gerência 
Geral do CONASEMS, a serem designados por meio de Resolução emitida pelo Secretário 
Executivo da Entidade. 
7.1.3 Caso duas ou mais pessoas jurídicas ofertarem valores iguais, o CONASEMS escolherá 
aquela que apresente maior experiência na oferta de cursos EAD em Saúde com contratação 
de tutores, a ser avaliado pela documentação apresentada. 
7.2 O resultado do processo seletivo será informado pelo CONASEMS diretamente aos 
interessados proponentes no dia 19/01/2021, com Ata publicada na mesma seção na internet 
informada no subitem 6.1 deste Termo de Referência. 
7.2.1 Do resultado do processo seletivo caberá recurso fundamentado, dirigido à Comissão 
de Seleção e apresentado pelo interessado que se julgar prejudicado, por escrito e no prazo de 
2 (dois) dias úteis a partir da divulgação da Ata expedida pela referida Comissão. 

8 PRAZO CONTRATUAL 

8.1 Após a divulgação da aferição da melhor proposta e do resultado da análise da 
documentação para contratação, e dentro do prazo de validade da proposta de serviços e 
preços apresentada, a prestadora de serviços selecionada poderá ser convocada para assinar o 
Contrato, conforme modelo do Anexo I, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua convocação. 
8.1.1 No caso de não comparecimento da prestadora selecionada no prazo estipulado no 
sibitem 8.1 anterior, será convocada a segunda classificada e assim sucessivamente. 
8.2 O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o último pagamento 
previsto pela prestação dos serviços e entrega dos produtos descritos no item 3 e subitens deste 
TRPJ, correspondendo às fases de andamento da realização do objeto, podendo ser prorrogado 
por interesse das partes, mediante Termo Aditivo.  

9 OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA 

9.1 Responsabilizar-se pela fiel execução, com a qualidade e a eficiência requeridas, dos 
serviços constantes neste Termo de Referência e no Contrato assinado com o CONASEMS, 
sendo vedada a transferência a outrem, no todo ou em parte, do objeto do Contrato a ser 
celebrado com o CONASEMS. 
9.2 Estar apta a iniciar a prestação dos serviços no dia útil posterior à assinatura do 
Contrato com o CONASEMS. 
9.3 Realizar os serviços/atividades e entregar os produtos demandados nos prazos 
constantes do Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo CONASEMS, sob condição de 
penalização pelo seu descumprimento, assim como pelo não atendimento das demais 
condições contratuais.  
9.4 Apresentar as Notas Fiscais de acordo com a forma de pagamento estipulada no item 
11 deste Termo. 
9.5 Apresentar, sempre que solicitada, a situação da execução dos serviços e produtos 
demandados, relatando ao CONASEMS toda e qualquer irregularidade observada em virtude 
da prestação dos serviços contratados, comunicando ao representante designado pelo 
CONASEMS, em até cinco dias corridos do vencimento do prazo estipulado, eventual problema 
de ordem técnica que inviabilize o atendimento na data fixada, ciente de que a extensão do 
prazo a ser eventualmente concedido ficará a critério do CONASEMS. 
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9.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONASEMS, se obrigando 
a atender prontamente as suas reclamações e diligências, considerando-se para tal o prazo de 
até 1 (um) dia útil. 
9.7 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONASEMS no que se 
refere ao objeto do Contrato, por meio da Assessoria Técnica da Entidade, ficando certo que, 
em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONASEMS eximirá a pessoa jurídica 
contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 
9.8 Reservar ao CONASEMS todos os direitos, inclusive os de título de propriedade, 
direitos autorais e direitos de patente, de qualquer produto produzido em virtude da execução 
do Contrato a ser celebrado, podendo o CONASEMS, inclusive, executar mudanças ou eliminar 
qualquer parte do material que julgue conveniente. 
9.9 Guardar sigilo de todas as informações que forem postas à sua disposição para 
execução dos trabalhos demandados, não as podendo divulgar ou utilizar para outra finalidade 
que não o objeto da contratação, sob pena de ser responsabilizada por perdas e danos. 

10 OBRIGAÇÕES DO CONASEMS 

10.1 Disponibilizar todo o material e prestar todas as informações e esclarecimentos, desde 
que necessários ao desenvolvimento dos serviços a serem contratados, em tempo hábil à 
realização dos trabalhos por parte da instituição contratada. 
10.2 Promover, por meio de Assessor Técnico da área de Vigilância em Saúde, o 
acompanhamento e a fiscalização do Contrato, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta 
de fiscalização do CONASEMS eximirá a instituição contratada de suas responsabilidades 
assumidas em Contrato. 
10.3 Acompanhar a prestação dos serviços, opinando e contribuindo para que os produtos 
desenvolvidos atendam às necessidades e expectativas da Entidade. 
10.4 Receber os produtos objeto do Contrato, nos termos e condições pactuados, 
procedendo à verificação da execução dos serviços mediante atesto da Nota Fiscal pelo 
representante designado pelo CONASEMS, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da mesma. 
10.5 Efetuar os pagamentos pelos serviços/produtos contratados, nas condições previstas 
no item 11 e subitens deste Termo e no Contrato. 

11 FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento do valor contratado será feito conforme condições constantes da 
Proposta de Serviços e Preços apresentada pela contratada e aceita pelo CONASEMS, 
ressalvando-se que o valor de cada parcela deverá guardar proporcionalidade com a atividade 
desenvolvida e o produto gerado e entregue, admitindo-se o pagamento da primeira parcela 
na apresentação do Plano de Trabalho de que trata o subitem 3.3 deste Termo. 
11.1.1 Nos valores propostos e contratados estão incluídas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, custos 
operacionais e administrativos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
comerciais e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, 
inclusive expectativas de riscos, além da parcela de eventual lucro, que correrão às expensas 
da empresa contratada, excluindo o CONASEMS de solidariedade e ou de despesa adicional a 
qualquer título. 
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11.2 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de depósito ou 
transferência bancária a ser efetuada na conta da instituição, sendo as parcelas pagas em até 
10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços/entrega dos 
produtos, contendo o devido atesto dos serviços pelo Fiscal do Contrato designado pelo 
CONASEMS. 

12 ORIGEM DOS RECURSOS 

12.1 As despesas para execução dos serviços correrão à conta de recursos oriundos do 
Termo de Convênio nº 905644/2020. 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo CONASEMS. 
13.2 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados por 
meio do contato compras@conasems.org.br. 

Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. 

GERÊNCIA DE PROJETOS/GERÊNCIA GERAL 
CONASEMS 

mailto:compras@conasems.org.br
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TERMO DE REFERÊNCIA - TRPJ N° 002/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NO 

ÂMBITO DE PROJETO DO CONASEMS RELATIVO À IMUNIZAÇÃO 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

(CONASEMS) E (INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO) 

As partes a seguir qualificadas, de um lado o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “G”, Edifício Anexo, Sala 
144B, Brasília/DF, CEP: 70.058-900, inscrito no CNPJ nº 33.484.825/0001-88, neste ato 
representado por seu Presidente, o Sr. Wilames Freire Bezerra, brasileiro, solteiro, portador da 
Carteira de Identidade nº 8.905.002.000.557-SSP/CE e do CPF nº 346.529.303-72, residente e 
domiciliado em Fortaleza/CE, eleito em Assembleia Geral realizada em 03/07/2019, doravante 
denominado CONTRATANTE, e do outro (inserir nome da instituição), CNPJ nº (inserir número 
do CNPJ), com sede na (inserir endereço completo, com CEP, Município e Estado da Federação 
– UF), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) representante legal), 
portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do RG), expedida por (inserir órgão de 
expedição/UF) e do CPF nº (inserir número do CPF), doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 
conformidade com o que consta no Termo de Referência Pessoa Jurídica - TRPJ nº 002/2021 e 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de elaboração de conteúdo técnico-
científico de cursos a distância (EAD) de Imunização para até 1890 (mil e oitocentos e noventa) 
tutores, para até 38 (trinta e oito) coordenadores de tutor, para até 94.500 (noventa e quatro 
mil e quinhentos) profissionais de saúde e para até 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentos) 
facilitadores do processo de implantação de projetos de intervenção nos serviços de saúde; de 
seleção e contratação dos tutores e dos coordenadores de tutor; e de apoio à implementação 
dos cursos EAD elaborados; com as respectivas avaliação e emissão de declarações de 
conclusão ou certificação dos alunos, conforme o caso, nos moldes estabelecidos no TRPJ nº 
002/2021. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A presente contratação se insere no âmbito de Projeto do CONASEMS 
oriundo do instrumento de Convênio nº 905644/2020, firmado em 21/12/2020 com o 
Ministério da Saúde (MS), com vigência até 18/01/2022, o qual tem por objeto o 
“FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NOS TERRITORIOS MUNICIPAIS”, visando o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
PARÁGRAFO SEGUNDO: São partes integrantes deste Contrato, o TRPJ nº 002/2021, a Proposta de 
Serviços e Preços da CONTRATADA e os demais documentos que constituem o respectivo 
processo de contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES E PRODUTOS 
As atividades a serem desenvolvidas e os produtos a serem gerados e fornecidos encontram-se 
especificados no item 3 e subitens do TRPJ nº 002/2021. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá realizar, com a participação da área técnica do 
CONTRATANTE, e apresentar em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato, para 
aprovação prévia pelo CONTRATANTE, Plano de Trabalho contendo de forma detalhada todas 
as atividades a serem desenvolvidas e os produtos a serem gerados, com cronograma de 
execução e implementação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O cronograma deverá considerar o início das atividades no dia útil posterior 
ao da assinatura deste Contrato e os prazos necessários para o desenvolvimento das atividades 
e a entrega dos produtos descritos nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 do TRPJ nº 002/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
No ato da assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão 
automática e imediatamente responsabilizar-se pelas obrigações constantes respectivamente 
nos itens 9 e 10 do TRPJ nº 002/2021. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
O CONTRATANTE acompanhará a prestação dos serviços, opinando e contribuindo para que os 
produtos desenvolvidos atendam às suas necessidades e expectativas, sendo que a fiscalização 
das obrigações contratuais será exercida por Assessor Técnico do CONTRATANTE que exercerá 
o papel de Fiscal do Contrato.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A falta de fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de 
suas responsabilidades provenientes do presente Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos 
solicitados pelo CONTRATANTE, considerando-se para tal o prazo de até 1 (um) dia útil. 

CLÁUSULA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos das partes. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: São motivos para rescisão do presente Contrato: 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais; 
II - O atraso injustificado na prestação dos serviços; 
III - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 
IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, e igualmente sua cessão ou transferência; 
V - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 
VII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade do CONTRATANTE; 
VIII - A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 
60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
  



 

 
 

11/13 

IX - O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
decorrentes dos serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, tendo a CONTRATADA igualmente assegurado 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação; 
X - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato; e 
XI – Qualquer outro motivo que, devidamente convencionado entre as partes, possa ensejar a 
rescisão. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a rescisão ocorrer sem que a CONTRATADA lhe tenha dado causa, 
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de haver o termo, sempre que possível, será precedido de balanço 
dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, com a relação dos 
pagamentos já efetuados e ainda devidos. 
PARÁGRAFO QUINTO: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 
CONTRATADA acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
I - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de Ofício, mediante contra 
recibo do representante legal da CONTRATADA; e 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados, a ser recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela execução parcial do 
contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sanção prevista no inciso I desta Cláusula poderá ser aplicada 
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
O valor total da presente contratação é de R$ (inserir valor numérico) (inserir valor por extenso). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No valor constante do caput desta Cláusula Sétima estão incluídas todas 
as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, 
impostos, taxas, custos operacionais e administrativos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, comerciais e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente 
na prestação dos serviços, inclusive expectativas de riscos, além da parcela de eventual lucro, 
que correrão às expensas da empresa contratada, excluindo o CONTRATANTE de solidariedade 
e ou de despesa adicional a qualquer título.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado conforme previsto no Item 11 e subitens do 
TRPJ nº 002/2021, por meio de boleto ou por transferência bancária a ser ordenada em favor 
da CONTRATADA, na conta corrente corporativa da CONTRATADA no Banco (inserir nome e 
número), Agência nº (inserir número), Conta Corrente nº (inserir número), sendo eles 
processados (inserir forma de pagamento), sendo as parcelas pagas em até 10 (dez) dias após 
a apresentação da Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços/entrega dos produtos, contendo 
o devido atesto dos serviços pelo Fiscal do Contrato designado pelo CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 
ou crédito existente que a CONTRATADA possua junto ao CONTRATANTE e caso a mesma seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou 
judicialmente, se necessário. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 
Eventuais alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em montante não superior a 30% 
(trinta por cento) dos serviços contratados. 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 
É vedado à CONTRATADA: 
I - Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; e 
II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nas situações previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CENTRO DE CUSTO 
As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão a custas de recursos 
oriundos do Termo de Convênio nº 905644/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o último pagamento 
previsto, correspondendo às fases de andamento da realização do objeto, podendo ser 
prorrogado por interesse das partes, mediante Termo Aditivo, desde que haja manifestação 
formal da Autoridade competente do CONASEMS, observados os seguintes requisitos: 
I -  Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
II -  O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para o CONTRATANTE; 
III -  A CONTRATADA mantenha interesse na realização do serviço; e 
IV -  A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 
A execução deste Contrato será regulada pelas suas cláusulas contratuais, pelo Termo de 
Referência Pessoa Jurídica nº 002/2021 e demais documentos que constituem a presente 
contratação, sendo que os casos omissos serão resolvidos pelo CONTRATANTE, aplicados 
supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e das disposições do direito privado, 
na forma das Leis nº 10.406/2002 e nº 13.105/2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes se obrigam a cumprir o presente Contrato, 
que depois de lido e achado conforme, foi assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
sem rasuras ou emendas, perante duas testemunhas, a todo o ato presente. 

Brasília/DF, XX de XXXXXXXX de 2021. 

WILAMES FREIRE BEZERRA  (INSERIR NOME) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE  REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
   
   

(Inserir nome da 1ª Testemunha) 
(Inserir CPF) 

 
(Inserir nome da 2ª Testemunha) 

(Inserir CPF) 
 


