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“Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais 

ImunizaSUS” 

SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NACIONAL DO 

CONASEMS SOBRE AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS 

NO ÂMBITO DO IMUNIZASUS 

REGULAMENTO 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (CONASEMS) estabelece critérios 

para seleção de “Projeto de Pesquisa Nacional 

sobre as ações de Imunização nos territórios 

municipais no âmbito do ImunizaSUS”, e para 

a contratação da instituição autora do projeto 

selecionado para a realização da pesquisa 

entre os meses de abril e dezembro de 2021 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

CAPÍTULO 1 

DA JUSTIFICATIVA DA PESQUISA  

Art. 1º Constitui justificativa para realização da Pesquisa Nacional sobre as ações de 

imunização nos municípios: 

I. A pandemia 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.  

II. 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. 
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III. O Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios 

Municipais, aqui referido como ImunizaSUS, é resultado de instrumento de convênio 

celebrado entre o Ministério da Saúde e o CONASEMS, cujo objeto é ofertar ações 

educacionais e ferramentas de apoio para profissionais de saúde e a realização de uma 

pesquisa nacional, no intuito de fortalecer as ações de imunização no âmbito da atenção 

básica municipal. 

IV. Um dos objetivos do projeto ImunizaSUS é 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, por meio da oferta de oportunidades permanentes de capacitação 

para atualização e aperfeiçoamento dos mesmos. 

V. 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 destes 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. 

VI. Vivemos neste momento grande expectativa sobre a aplicação de vacinas que 

protegem contra o vírus SARS-COV-2. A partir deste momento, somos desafiados a 

organizar esse processo de vacinação, sendo preponderante preparar tecnicamente os 

profissionais de saúde para garantir a segurança dos pacientes e monitorar os eventos 

adversos decorrentes desse imunobiológico.  

VII. Além da vertente educacional, o projeto ImunizaSUS possui outro eixo de 

ação que visa ampliar o conhecimento a respeito dos maiores desafios das ações de 

imunização no País. Esse processo se dará por meio de pesquisa multimétodos em 

âmbito nacional (incluindo inquéritos quantitativos e qualitativos), entre outras estratégias 

capazes de aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

VIII. Por essa razão, é fundamental que a investigação seja realizada por 

instituição de pesquisa qualificada, que tenha comprovada experiência em saúde coletiva.  

IX. Essa necessidade de qualificação e expertise da instituição parceira será 

fundamental para que ela possa apoiar o projeto, não apenas para aprofundar o 

conhecimento científico sobre o tema, mas para construir e possibilitar a incorporação de 

novos saberes nas capacitações realizadas e auxiliar o aprimoramento de políticas 

públicas de saúde. 
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X. Por meio deste Regulamento, o CONASEMS faz um chamamento a todas as 

instituições nacionais de direito privado de pesquisa em saúde coletiva, para que, se de 

interesse, participem da Seleção de Projeto de Pesquisa Nacional sobre as ações de 

Imunização nos territórios municipais no âmbito do ImunizaSUS, e estabelece as 

condições de participação, os prazos e forma de inscrição, e os critérios de seleção do 

melhor projeto apresentado e de avaliação da instituição autora para fins de contratação 

visando a realização da pesquisa objeto do projeto escolhido.  

CAPÍTULO 2 

DO OBJETO DA SELEÇÃO 

Art. 2º Constitui objeto da presente Seleção: 

I. Escolha do melhor Projeto de Pesquisa quali-quantitativa de abrangência 

nacional sobre a situação atual e os maiores desafios das ações de imunização no 

território nacional. 

II. Avaliação da instituição autora do projeto selecionado para fins de contratação 

para a realização da pesquisa entre os meses de abril e dezembro de 2021. 

 Art. 3º O Projeto de Pesquisa apresentado deverá considerar que: 

I. Devem ser utilizados métodos e análises multivariados, amparados em ampla 

revisão bibliográfica nacional e internacional. 

II. Essa pesquisa tem finalidade não apenas acadêmica; visa instrumentar 

gestores públicos a estabelecerem políticas corretivas de forma a reestabelecer a plena 

carga de manutenção da cobertura vacinal no país.  

CAPÍTULO 3 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 

Art. 4º Estará apta a participar da presente Seleção pessoa jurídica de direito privado, 

com ou sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro 

no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social, regimental ou 

estatutário, o apoio, a promoção ou a execução de projetos de pesquisa, ensino, 

extensão, desenvolvimento social científico e tecnológico e inovação, com experiência 

demonstrada na área da saúde de pelo menos10 (dez) anos. 
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Art. 5º Não poderá participar da presente Seleção o interessado:  

I. Proibido de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  

II. Que esteja em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

III. Que empregue menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que empregue menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil; 

IV. Que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do Ministério da Saúde, por 

serviços prestados, inclusive assistência consultoria, assistência técnica ou 

assemelhados; e 

V. Que conste: i) no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da 

União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; ii) no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) como impedida ou 

suspensa; ii) no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

conforme disposto na Subcláusula Décima Segunda da Cláusula Décima Segunda - Da 

Contratação com Terceiros, do instrumento de Convênio com o MS, nº 905644/2020; e no 

iv) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), com restrição de 

participar de licitações e de celebrar contratos com a Administração Pública, conforme 

previsto na Subcláusula Décima Terceira da Cláusula Décima Segunda - Da Contratação 

com Terceiros, do instrumento de Convênio com o MS, nº 905644/2020. 

TÍTULO II 

DOS PRAZOS E DA FORMA DE INSCRIÇÃO 

Art. 6º A inscrição do Projeto de Pesquisa para fins de participação na presente Seleção 

deverá ser realizada diretamente pela instituição interessada. 

Art. 7º O período para que as instituições interessadas na presente Seleção elaborem 

seus projetos será entre os dias 05/03/2021, sexta-feira, e o dia 22/03/2021, segunda-

feira, devendo as instituições interessadas encaminharem suas propostas detalhadas de 

Projeto de Pesquisa, 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 22/03/2021, segunda-feira, em consonância com o descrito no Capítulo II 

deste Regulamento. 

mailto:compras@conasems.org.br
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Art. 8º As propostas detalhadas de Projeto de Pesquisa deverão ser obrigatoriamente 

digitadas em computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas 

partes essenciais, rubricadas em todas as suas folhas e devidamente assinadas, e 

acompanhadas da seguinte documentação: 

I. Portfólio de trabalhos desenvolvidos que comprove experiência da instituição 

em pesquisas de âmbito nacional em saúde pública; 

II. Mínimo de 02 (dois) atestados, declarações ou certidões de capacidade 

operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com informações 

que demonstrem qualidade e experiência na elaboração e na implementação de projetos 

de pesquisas em saúde pública; 

III. Lista nominal de corpo docente e de pesquisadores contendo a titulação e 

experiência em pesquisas multimétodos e pesquisas na área de saúde coletiva; 

IV. Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão 

CNPJ), com: 

1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e a última 

alteração, se houver, devidamente registrados, acompanhados de prova 

de diretoria em exercício, em se tratando de associação ou sociedade, 

com documento de eleição dos administradores, no caso de sociedade 

por ações; 

V. Alvará ou autorização de funcionamento regular no endereço informado, 

quando a atividade assim o exigir, expedido pelo órgão competente; 

VI. Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, com alterações e retificações posteriores; 

VII. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

VIII. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do proponente, quando couber; 
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IX. Declaração, cuja minuta encontra-se no Anexo I, impressa em papel 

timbrado, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil; e 

X. Declaração do Quadro Societário, cuja minuta encontra-se no Anexo II, a ser 

apresentada em obediência ao previsto no inciso IX do art. 38 da Portaria Interministerial 

nº 424/2016, e no inciso XI da Subcláusula Nona da Cláusula Décima do instrumento de 

Convênio nº 905644/2020. 

Parágrafo Primeiro: Serão analisados apenas os Projetos de Pesquisa das 

instituições que tenham encaminhado todos os documentos constantes do Art. 8º deste 

Regulamento. 

Parágrafo Segundo: Os atestados, declarações ou certidões de capacidade 

operacional previstos no inciso II do Art.  8º, deverão ser apresentados em papel 

timbrado do emitente e conter, no mínimo: i) nome e endereço completo do emitente; ii) 

nome da instituição que prestou o serviço ao emitente; iii) objeto e período contratual; iv) 

data de emissão do documento; v) assinatura e identificação do signatário (nome, cargo 

ou função que exerce); e vi) dados para contato - número do telefone e e-mail do 

emitente. 

Art. 9º No caso de não recebimento de inscrições no prazo estipulado no Art. 7º deste 

Regulamento, o CONASEMS publicará, no dia 22/03/2021, segunda-feira, na mesma 

forma disposta no referido Art. 7º, a prorrogação desse prazo, facultando às instituições 

interessadas submeterem seu Projeto de Pesquisa no intervalo compreendido entre às 

14:50h (quatorze horas e cinquenta minutos) e 15:00h (quinze horas) do dia 

25/03/2021, quinta-feira. 

Art. 10 A permanecer o não recebimento de inscrições no prazo estipulado, o 

CONASEMS adotará providências junto a instituições de reconhecimento nacional no 

sentido de viabilizar, junto àquela que melhor lhe convier, a realização do objeto da 

presente Seleção, em consonância com as necessidades descritas neste Regulamento. 
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TÍTULO III 

DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE 

PESQUISA 

CAPÍTULO 1 

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Art. 11 O Secretário Executivo do CONASEMS instituirá, por meio de Resolução, a 

Comissão de Seleção que será responsável por: 

a) Responder aos eventuais pedidos de informações e esclarecimentos 

adicionais feitos pelas instituições interessadas em participar da presente Seleção; 

b) Avaliar e decidir sobre os eventuais pedidos de impugnação do presente 

Regulamento; 

c) Analisar as inscrições efetuadas quanto à completude e correção da 

documentação apresentada; e 

d) Avaliar os Projetos de Pesquisa apresentados pelas instituições interessadas 

na presente Seleção, em consonância com os critérios estabelecidos no Art. 14 deste 

Regulamento, procedendo à escolha do melhor projeto apresentado. 

Parágrafo Primeiro: Os integrantes da Comissão de Seleção não poderão ter 

vínculos com as instituições participantes da presente Seleção. 

Parágrafo Segundo: A Resolução de que trata o caput deste Art. 11 será 

publicada no Portal do CONASEMS e poderá ser acessada por meio do link 

https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/projeto-imunizacao/.  

CAPÍTULO 2 

DOS PRAZOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Art. 12 No dia 22/03/2021, segunda-feira, a Comissão de Seleção analisará as 

documentações e avaliará os Projetos de Pesquisa recebidos das instituições 

interessadas na participação na presente Seleção, conforme disposto neste 

Regulamento. 

Art. 13 No caso da situação exposta no Art. 9º deste Regulamento, no dia 25/03/2021, 

quinta-feira, a Comissão de Seleção procederá de acordo com o descrito no Art. 12 

anterior. 

https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/projeto-imunizacao/
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CAPÍTULO 3 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Art. 14 Para avaliação dos Projetos de Pesquisa apresentados, a Comissão de Seleção 

considerará os critérios dispostos no quadro a seguir, sendo que cada critério será 

analisado segundo uma variação conceitual em uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco) 

pontos, sendo 0 (zero) o conceito mínimo e 5 (cinco) o conceito máximo, com pesos entre 

01 (um) e 03 (três) para cada critério: 

CRITÉRIOS - AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA CONCEITO PESO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Critérios Técnicos 

1. Metodologia da Pesquisa  

Os métodos de investigação aplicados ao Projeto têm 
referência em literatura científica e correspondem aos objetivos 
do entendimento dos problemas referentes ao objeto deste 
Regulamento 

0 a 5 3 15 

2. Possibilidade de intervenções duradouras a partir dos 
resultados previstos no Projeto de Pesquisa  

O Projeto de Pesquisa possibilita subsídios concretos para a 
tomada de decisão do gestor de saúde, baseados em 
evidências para mitigar os problemas objeto deste 
Regulamento; e essas possibilidades são demonstráveis e 
factíveis 

0 a 5 3 15 

3. Alinhamento do Projeto de Pesquisa às diretrizes do 
Sistema Único de Saúde e ao Programa Nacional de 
Imunizações  

Observar diretrizes da Lei 8080 e o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) 

0 a 5 1 5 

4. Experiência em estudos qualitativos e quantitativos com 
intervenções em políticas públicas de saúde 

Evidências de pesquisas realizadas que tenham relação direta 
com ações de impacto em políticas públicas de saúde 

0 a 5 3 15 

5. Experiência institucional em realização de pesquisas e 
investigações similares  

Evidências de pesquisas realizadas que tenham relação direta 
com ações de impacto em políticas públicas de saúde 

0 a 5 1 5 

6. Qualidade do corpo técnico-científico  

Qualificação e produção técnico-científica dos pesquisadores 
envolvidos no Projeto 

0 a 5 1 5 

7. Adequação do parque tecnológico da instituição à 
abrangência do Projeto de Pesquisa proposto  

Composição do parque tecnológico, entre software, hardware, 
capacidade de armazenamento de informações em banco de 
dados, entre outros equipamentos associados à atividade de 
pesquisa no campo da saúde coletiva 

0 a 5 1 5 

Pontuação Máxima 65 
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CRITÉRIOS - AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA CONCEITO PESO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Critérios de Orçamento e Preço 

8. Valor Global do Projeto de Pesquisa 

Preço final, somadas todas as etapas previstas no Projeto de 
Pesquisa 

0 a 5 3 15 

9. Exequibilidade do Plano de Trabalho tendo em vista a 
dimensão da Pesquisa, as metas e os resultados 
esperados 

Capacidade de execução do Projeto de Pesquisa a partir de 
análise da sua fundamentação teórico-metodológica, das 
etapas da proposta técnica, dimensionamento de pessoal, 
tecnologias necessárias e disponíveis. O Projeto deve 
apresentar coerência com as metas e resultados previstos e 
demonstrar viabilidade dentro do valor global proposto 

0 a 5 2 10 

10. Coerência entre o Projeto de Pesquisa apresentado com o 
orçamento proposto 

Adequação do cronograma físico-financeiro com o plano de 
trabalho apresentado 

0 a 5 2 10 

Pontuação Máxima 35 

PONTUAÇÃO FINAL 0 a 100 

Parágrafo Primeiro: A pontuação final será a soma dos conceitos multiplicados 

pelo peso de cada critério avaliado. 

Parágrafo Segundo: O Projeto de Pesquisa que tiver obtido a maior pontuação 

final será o vencedor da presente Seleção 

Parágrafo Terceiro: Em caso de empate, os critérios de desempate considerarão, 

nessa ordem: 

a) Maior pontuação no critério “Metodologia da Pesquisa”; 

b) Maior pontuação no critério “Possibilidade de intervenções duradouras a partir 

dos resultados previstos no Projeto de Pesquisa”; 

c) Maior pontuação no critério “Experiência em estudos qualitativos e 

quantitativos com intervenções em políticas públicas de saúde”; 

d) Maior pontuação no critério “Valor Global do Projeto de Pesquisa”; 

e) Maior pontuação no critério “Exequibilidade do Plano de Trabalho tendo em 

vista a dimensão da Pesquisa, as metas e os resultados esperados”; 

f) Maior pontuação no critério “Coerência entre o Projeto de Pesquisa 

apresentado com o orçamento proposto” 

g) Maior pontuação no critério “Alinhamento do Projeto de Pesquisa às diretrizes 

do Sistema Único de Saúde e ao Programa Nacional de Imunizações”; 
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h) Maior pontuação no critério “Experiência institucional em realização de 

pesquisas e investigações similares”; 

i) Maior pontuação no critério “Qualidade do corpo técnico-científico ”; e 

j) Maior pontuação no critério “Adequação do parque tecnológico da instituição à 

abrangência do Projeto de Pesquisa proposto ”. 

Parágrafo Quarto: Persistindo o empate após observação de todos os critérios de 

desempate, será considerada vencedora a instituição com maior tempo de experiência 

comprovada em pesquisas correlatas ao que trata o objeto deste Regulamento. 

TÍTULO IV 

DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

Art. 15 O CONASEMS divulgará o resultado da presente Seleção por meio da publicação 

no seu Portal na internet (https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/projeto-

imunizacao/) da Ata da Reunião da Comissão de Seleção para análise das 

documentações e avaliação dos Projetos de Pesquisa, em até 05 (cinco) dias dos prazos 

constantes dos artigos 12 e 13 deste Regulamento, conforme o caso. 

Art. 16 Do resultado da presente Seleção 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 referida no Art. 15 

anterior. 

TÍTULO V 

DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 O Projeto de Pesquisa deve incluir, dentre outros, o referencial teórico-

metodológico, o plano de trabalho detalhado e o cronograma físico-financeiro previsto. 

Parágrafo Único: O valor de cada parcela especificada no cronograma físico-

financeiro deverá guardar proporcionalidade com a atividade desenvolvida e o produto 

gerado e entregue. 

Art. 18 O prazo para realização da pesquisa e entrega dos produtos gerados deve 

considerar a data prevista para encerramento do Contrato de que trata o Capítulo 2 deste 

Título V, qual seja 31/12/2021. 

https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/projeto-imunizacao/
https://www.conasems.org.br/parcerias_e_cooperacoes/projeto-imunizacao/
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CAPÍTULO 2 

DA CONTRATAÇÃO 

Art. 19 A instituição cujo Projeto de Pesquisa tenha sido selecionado será oficialmente 

informada e terá até 02 (dois) dias úteis para confirmar o interesse em assinar Contrato 

com o CONASEMS para a realização da pesquisa, caso contrário, o segundo colocado 

será convidado, e assim sucessivamente caso seja necessário.  

Art. 20 O Contrato, cuja minuta constitui o Anexo III ao presente Regulamento, disporá, 

entre outros itens, sobre as obrigações das partes, o cronograma físico-financeiro do 

Projeto de Pesquisa e a forma de pagamento.  

Art. 21 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas nos 

incisos VI, VII e VIII do artigo 8º deste Regulamento em quaisquer das etapas a partir da 

presente Seleção - contratação, prestação dos serviços e o devido pagamento. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 O presente Regulamento será publicado na íntegra, no dia 05/03/2021, sexta-

feira, no site do CONASEMS. 

Art. 23 Eventual impugnação acerca do teor deste Regulamento poderá ser efetuada, por 

qualquer interessado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das inscrições, sob pena de preclusão. 

Art. 24 Os casos omissos ao presente Regulamento serão analisados e resolvidos pelo 

CONASEMS. 

Brasília-DF, 05 de março de 2021. 

_____________________________ 

Wilames Freire Bezerra 

Presidente do CONASEMS 
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“Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais 

ImunizaSUS” 

 

SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NACIONAL DO 

CONASEMS SOBRE AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS 

NO ÂMBITO DO IMUNIZASUS 

 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Por meio do presente ato, a empresa (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ 

sob nº (inserir número do CNPJ), sediada na (inserir endereço completo, Município e 

Unidade da Federação), telefone(s) (inserir telefones fixos e móveis), e-mail para contato 

(inserir endereço eletrônico), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) 

representante legal), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do RG) e do 

CPF nº (inserir número do CPF), responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela 

veracidade das informações, DECLARA que, em atendimento à norma do inciso XXXIII 

do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20/98: 

(X) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

(X) não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho. 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (em caso 

afirmativo, assinalar com X). 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente a 

instituição participante da Seleção  
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“Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais 

ImunizaSUS” 

 

SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NACIONAL DO 

CONASEMS SOBRE AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS 

NO ÂMBITO DO IMUNIZASUS 

 

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO 

 Por meio do presente ato, (inserir nome da pessoa jurídica), inscrita no 

CNPJ sob nº (inserir número do CNPJ), sediada na (inserir endereço completo, Município, 

Unidade da Federação e CEP), telefone(s) (inserir telefones fixos e móveis), e-mail para 

contato (inserir endereço eletrônico), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (inserir nome 

do(a) representante legal), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do 

RG) e do CPF nº (inserir número do CPF), responsabilizando-se, sob as penas da Lei, 

pela veracidade das informações,, DECLARA que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de 

economia mista, do Ministério da Saúde (órgão celebrante do Convênio nº 905644/2020), 

por serviços prestados, inclusive assistência consultoria, assistência técnica ou 

assemelhados. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, NOME E QUALIFICAÇÃO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente a 

instituição participante da Seleção 
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“Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais 

ImunizaSUS” 

 

SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NACIONAL DO 

CONASEMS SOBRE AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS 

NO ÂMBITO DO IMUNIZASUS 

 

ANEXO III  

MINUTA CONTRATUAL 

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,  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) 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, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de pesquisa quali-quantitativa de 

abrangência nacional sobre a situação atual e os maiores desafios das ações de 

imunização no território nacional. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A presente contratação se insere no âmbito de Projeto do 

CONASEMS (Projeto ImunizaSUS) 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 AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS 

TERRITÓRIOS MUNICIPAIS”, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: São partes integrantes deste Contrato, o Regulamento da Seleção 

de Projeto para realização de Pesquisa Nacional do CONASEMS sobre as ações de 

imunização nos territórios municipais no âmbito do ImunizaSUS, o Projeto de Pesquisa 

apresentado pela CONTRATADA e selecionado pelo CONTRATANTE, e os demais 

documentos que constituem o respectivo processo de contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES E PRODUTOS 

As atividades a serem desenvolvidas, os produtos a serem gerados e fornecidos e o 

respectivo cronograma de execução e implementação encontram-se descritos no Projeto 

de Pesquisa aprovado pelo CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente 

Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da CONTRATADA: 

I - Responsabilizar-se pela fiel execução, com a qualidade e a eficiência requeridas, dos 

serviços contratados, sendo vedada a transferência a outrem, no todo ou em parte, do 

objeto do Contrato. 

II - Estar apta a iniciar a prestação dos serviços no dia útil posterior à assinatura do 

Contrato. 

III - 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. 

IV - Realizar os serviços/atividades e entregar os produtos demandados nos prazos 

constantes do Projeto de Pesquisa aprovado pelo CONTRATANTE, sob condição de 

penalização pelo seu descumprimento, assim como pelo não atendimento das demais 

condições contratuais.  

V - Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação 

constatadas no momento da contratação. 
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VI - Apresentar as Notas Fiscais de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado 

pelo CONTRATANTE. 

VII - Apresentar, sempre que solicitada, a situação da execução dos serviços e produtos 

demandados, relatando ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em 

virtude da prestação dos serviços contratados, comunicando ao Fiscal do Contrato 

designado pelo CONTRATANTE, em até 5 (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 CONTRATANTE. 

VIII - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, se 

obrigando a atender prontamente as suas reclamações e diligências, considerando-se 

para tal o prazo de até 1 (um) dia útil. 

IX - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE no que 

se refere ao objeto do Contrato, por meio de Fiscal do Contrato designado pelo 

CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do 

CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do 

Contrato. 

X - Conceder, caso solicitado, livre acesso aos documentos e registros contábeis 

referentes ao objeto deste Contrato para os servidores do Ministério da Saúde e dos 

órgãos de controle interno e externo, a fim de que, no exercício de suas atribuições, 

exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, nos 

termos da Portaria Interministerial nº 424/2016. 

XI - Reservar ao CONTRATANTE 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 CONTRATANTE, inclusive, executar 

mudanças ou eliminar qualquer parte do material que julgue conveniente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, 

decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto deste Contrato, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, 

ações, ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de 

negligência nas precauções exigidas na execução dos trabalhos ou na utilização de 

materiais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer ação promocional ou publicação dos produtos 

resultantes das pesquisas oriundas do presente Contrato somente poderá ser realizada 

mediante prévia autorização e aprovação do CONTRATANTE, e, ademais, deverá 

ocorrer, necessariamente, menção expressa ao Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) e ao Projeto ImunizaSUS oriundo do instrumento de 

Convênio nº 905644/2020, firmado em 21/12/2020 com o Ministério da Saúde (MS). 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I - 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 CONTRATADA. 

II - Promover, por meio de Fiscal do Contrato designado, o acompanhamento e a 

fiscalização do Contrato, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização 

do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades assumidas em 

Contrato. 

III - Acompanhar a prestação dos serviços, opinando e contribuindo para que os produtos 

desenvolvidos atendam às necessidades e expectativas da Entidade. 

IV - Receber os produtos objeto do Contrato, nos termos e condições pactuados, 

procedendo à verificação da execução dos serviços mediante atesto da Nota Fiscal pelo 

Fiscal do Contrato designado, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da mesma. 

V - Efetuar os pagamentos pelos serviços/produtos contratados, nas condições previstas 

no Projeto de Pesquisa previamente aprovado e neste Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - 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 Fiscal do Contrato designado 

pelo CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A falta de fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do presente Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos 

materiais e serviços fornecidos alcança, inclusive, a promoção de readequações, sempre 

que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto. 
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CLÁUSULA SEXTA – 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; 

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. 
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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 SÉTIMA - 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 OITAVA - 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). 
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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.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado parceladamente, obedecendo ao 

seguinte cronograma: (inserir cronograma aprovado pelo CONASEMS após seleção do 

Projeto de Pesquisa). 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados 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 QUARTO: 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 NONA – 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 DÉCIMA – 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2021, 

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 TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução deste Contrato será regulada pelas suas cláusulas contratuais, pelo Projeto 

de Pesquisa aprovado pelo CONTRATANTE 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 QUARTA – 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. 

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) 
 


