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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 016/2021 

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

ÂMBITO DE INICIATIVA EDUCACIONAL DO CONASEMS 

1 OBJETO   

1.1 Contratação de entidade educacional para a prestação de serviços de execução de 
iniciativa educacional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
na modalidade de Educação a Distância (EAD), intitulado “Curso de Gestão Municipal do SUS”. 
1.1.1 Os serviços a serem prestados, descritos no item 3 deste documento, englobam a 
coordenação pedagógica, a coordenação e o pagamento da tutoria, a secretaria acadêmica, a 
certificação dos alunos e, em conjunto com CONASEMS, a curadoria de conteúdo. 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 O CONASEMS, buscando o atendimento ao previsto no artigo 3º de seu Estatuto, mais 
especificamente quanto às atividades voltadas para a “capacitação e educação permanente e 
continuada de pessoal”, vem construindo, desde meados de 2020, uma rede corporativa com 
capacidade tecnológica de produção de conteúdos digitais e de Educação a Distância (EAD). 
2.2 Com isso, o CONASEMS vem incrementando a implementação de iniciativas 
educacionais na modalidade a distância, direcionadas a seu público-alvo e a outros atores do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o Ministério da Saúde e com entidades 
educacionais contratadas. O Curso de Gestão Municipal do SUS será mais uma dessas 
iniciativas, que nasce com a visão de se tornar a maior ação educacional da história do País 
voltada para a melhoria da gestão do Sistema. 
2.3 Para o apoio ao planejamento e à implementação dessa 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 ao Conselho Nacional serviços relacionados à EAD (TRPJ nº 024/2020). 
2.4 Conforme previsto no referido TRPJ, a cada necessidade identificada e planejada (curso 
na modalidade EAD e atividades relacionadas), como é o caso da iniciativa educacional 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. 
2.5 Dessa forma, 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 aqui descritos, 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 Serviços e Preços. 

3 CARACTERÍSTICAS DO CURSO E ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS 

3.1 O Curso de Gestão Municipal do SUS tem como principais características: 
a) Curso de aperfeiçoamento, com 180 (cento e oitenta) horas de duração; 
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b) Modalidade EAD, prevendo-se teleaulas semanais transmitidas de forma síncrona para 
todo território nacional, com transmissão web e redundância por satélite; 
c) Oferta de até 20.000 (vinte mil) vagas; 
d) Tutoria exercida por profissionais com atuação no território – Até 400 (quatrocentos) 
tutores com no máximo 1 (um) tutor para cada 50 (cinquenta) alunos e no mínimo 1(um) tutor 
para cada 30 (trinta) alunos; 
e) Público-alvo:  Técnicos e gestores das Secretarias Municipais de Saúde (SMS); técnicos 
e administradores municipais; membros do Ministério Público; Residentes de Medicina e 
Multiprofissionais; e Rede de Governança do TCU; e 
f) Utilização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros espaços do SUS municipal 
como polos educacionais. 
3.2 Os serviços a serem prestados para a consecução do objeto do presente TRPJ 
consistem de: 
3.2.1 Coordenação Educacional, que deverá considerar, dentre outros: i) gestão do processo 
ensino/aprendizagem; ii) coordenação e pagamento da tutoria – os tutores serão 
preferencialmente os apoiadores dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos 
Estados (COSEMS); iii) tipo de interação entre professores/alunos, professores/tutores, 
tutores/alunos e alunos/alunos; iv) produção dos roteiros e storyboard para a produção da 
teleaulas; e v) produção de aulas em HTML5 para publicação no AVA. 
3.2.1.1 Para tanto, deverá ser prevista uma equipe de profissionais para atuação no projeto 
do Curso, sob a gestão de um Coordenador Educacional, tendo cada componente dessa equipe 
responsabilidade sobre uma determinada parte no desenvolvimento do Curso, sem, 
entretanto, perder de vista a necessidade de comunicação constante entre todas as partes para 
que no final do processo tenha-se em mãos um curso de qualidade. 
3.2.2 Secretaria Acadêmica, que será o canal de comunicação com os envolvidos acerca de 
questões administrativas e deverá se incumbir de gerenciar e executar os processos 
relacionados ao controle do trabalho de professores e tutores (frequência, acessos e outros), 
como também relacionados à participação dos alunos nos cursos (matrícula/inscrição, 
trancamento de matrículas/desistências, resultados de avaliações, controle de 
frequência/acessos etc.). 
3.2.2.1 Deverá, também se responsabilizar pela conferência e guarda de documentações de 
professores, tutores e alunos, garantindo a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo 
profissional, e emitir declarações e outros documentos necessários. 
3.2.3 PPC: elaboração de Plano Pedagógico do Curso no qual deverá constar no mínimo: 
a) O objetivo curso e os objetivos de aprendizagem; 
b) A metodologia a ser adotada na execução do curso, obedecendo a concepção da 
andragogia; 
c) Os processos de avaliações formativas e/ou somativas adotadas neste curso; 
d) A concepção do sistema de tutoria; 
e) As estratégias que serão empregadas para minimizar a evasão; 
f) O processo de acompanhamento do trabalho dos tutores; 
g) A descrição da coordenação do curso; 
h) A secretaria acadêmica e seus procedimentos para esse curso; 
i) O processo de certificação e seus critérios; e 
j) Modelo de certificado. 
3.2.4 Certificação dos alunos (Aperfeiçoamento na modalidade EAD). 
3.2.5 Curadoria de Conteúdo (em conjunto com o CONASEMS), contemplando basicamente 
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as atividades de pesquisa, seleção, adaptação e compartilhamento de materiais relevantes 
sobre as temáticas do Curso, construindo reflexões a partir deles e, dessa forma, agregando 
valor ao Curso e aos alunos. 
3.3 O Curso será disponibilizado 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 entidade contratada, para possibilitar o 
acompanhamento e a avaliação dos alunos, visando à certificação citada no subitem 3.2.3 deste 
Termo. 
3.3.1 Caberá ao CONASEMS a produção das teleaulas, a administração do AVA, incluindo os 
serviços de Help desk, e a responsabilidade pela Curadoria.  
3.4 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. 
3.4.1 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. 

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/produtos 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 entidade educacional deverá ainda: 
a) Produzir e entregar 1 (um) Projeto Pedagógico de Curso (PPC) no Manual do Gestor 
Municipal do SUS, elaborado pelo CONASEMS e disponível no Portal da Entidade - 
https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-a-edicao-de-2021/; e na matriz 
curricular do curso (Anexo I);   
b)  Produzir e entregar 1 (uma) Unidade Temática em HTML5, baseado na temática 
Gestão Municipal do SUS: Ser gestor municipal do SUS, competências e desafios para 
publicação no AVA; 
c) Produzir o roteiro e storyboard, relativos à unidade temática citada no item b, para a 
produção de com roteirização de uma teleaula; 
d) Apresentar estratégias antievasão do aluno; 

https://www.conasems.org.br/administrativo/2020-termos-de-referencia/
https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-a-edicao-de-2021/
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e) Apresentar no mínimo 02 (dois) documentos (Atestado, Declaração ou Certidão) que 
comprovem possuir experiência em ensino remoto; 
f) Apresentar Declaração expressa, responsabilizando-se pela veracidade das 
informações prestadas, conforme modelo constante do Anexo II, constando no mínimo que: 

1 Tem pleno conhecimento e concordância com todos os termos e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos, incluindo as obrigações da 
contratada, constantes do item 9 e subitens deste TRPJ, e de que está ciente das 
sanções administrativas em decorrência do descumprimento de quaisquer cláusulas 
do Contrato a ser firmado com o CONASEMS; e 
2 Possui, no ato da contratação, e, possuirá, durante toda a vigência do Contrato 
a ser firmado com o CONASEMS, disponibilidade de profissionais qualificados para o 
cumprimento do objeto do presente Termo de Referência, como também possui 
capacidade de produção audiovisual, dispondo de estúdio com infraestrutura 
logística, instalações físicas e equipamentos necessários e disponíveis para tal 
produção; 

g) Apresentar corpo técnico de profissionais que demonstrem a competência e 
experiência na área de atuação a que se refere o objeto do presente TRPJ;  
h) 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; 
4.3.1 A Declaração de que trata a alínea “e” do subitem 4.3 anterior deverá vir acompanhada 
de comprovação acerca da disponibilidade de estúdio por parte da proponente. 
4.3.2 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas na alínea “g” 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 que serão prestados; 
c) VALOR UNITÁRIO e VALORES TOTAIS segundo as estimativas de quantidade de alunos 
matriculados, conforme as previsões de serviços/profissionais contidas nas tabelas a seguir:  

TABELA A – ATÉ 5.000 ALUNOS 

SERVIÇO/PROFISSIONAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) MESES SUBTOTAIS (R$) 
Coordenação Pedagógica 1  10  

Coordenação Administrativa 1  10  

Supervisão de Tutores 2  10  

Tutores 100  10  

Custo Administrativo 1  10  

Pedagogo 1  10  

Designer Instrucional 1  10  

Roteirista 1  10  

Desenvolvedor HTML5 1  10  

Revisor de Texto 1  10  

Conteudistas e Professores 4   10  

Web Designer 1  10  

Custos Logísticos e Outros 1  10  

VALOR TOTAL (R$)  
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TABELA B – DE 5.001 ATÉ 10.000 ALUNOS 

SERVIÇO/PROFISSIONAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) MESES SUBTOTAIS (R$) 
Coordenação Pedagógica 1  10  

Coordenação Administrativa 1  10  

Supervisão de Tutores 4  10  

Tutores 200  10  

Custo Administrativo 1  10  

Pedagogo 1  10  

Designer Instrucional 1  10  

Roteirista 1  10  

Desenvolvedor HTML5 1  10  

Revisor de Texto 1  10  

Conteudistas e Professores 4   10  

Web Designer 1  10  

Custos Logísticos e Outros 1  10  

VALOR TOTAL (R$)  

 
TABELA C – DE 10.001 ATÉ 15.000 ALUNOS 

SERVIÇO/PROFISSIONAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) MESES SUBTOTAIS (R$) 
Coordenação Pedagógica 1  10  

Coordenação Administrativa 1  10  

Supervisão de Tutores 6  10  

Tutores 300  10  

Custo Administrativo 1  10  

Pedagogo 1  10  

Designer Instrucional 1  10  

Roteirista 1  10  

Desenvolvedor HTML5 1  10  

Revisor de Texto 1  10  

Web Designer 1  10  

Conteudistas e Professores 4   10  

Custos Logísticos e Outros 1  10  

VALOR TOTAL (R$)  

 
TABELA D – DE 15.001 ATÉ 20.000 ALUNOS 

SERVIÇO/PROFISSIONAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) MESES SUBTOTAIS (R$) 
Coordenação Pedagógica 1  10  

Coordenação Acadêmica 1  10  

Supervisão de Tutores 8  10  

Tutores 400  10  

Custo Administrativo 1  10  

Pedagogo 2  10  

Designer Instrucional 1  10  

Roteirista 1  10  

Desenvolvedor HTML5 1  10  

Revisor de Texto 1  10  

Conteudistas e Professores 4   10  

Web Designer 1  10  

Custos Logísticos e Outros 1  10  

VALOR TOTAL (R$)  

d) 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; e 
e) Declaração de que nos valores propostos estão incluídas estão incluídas todas as 
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, 
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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. 
5.2 Os valores deverão ser 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. 
5.3 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. 
5.4 Não poderá apresentar proposta para fins de avaliação e contratação o interessado: 
a) Estrangeiro que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  
b) Que esteja em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; e 
c) Que empregue menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e que empregue menor 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. 

6 FORMA DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

6.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra, no dia 25/03/2021, quinta-
feira, no site do CONASEMS (https://www.conasems.org.br/administrativo/2021/), 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 09/04/2021, sexta-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 Serviços e Preços no 
prazo estipulado, o CONASEMS publicará no dia 09/04/2021, sexta-feira, a prorrogação desse 
prazo, facultando às interessadas a apresentação de ofertas no intervalo compreendido entre 
11:50h (onze horas e cinquenta minutos) e 12:00h (doze horas) do dia 15/04/2021, quinta-
feira. 

6.3.1 Caso a situação relatada no subitem 6.3 anterior persista, 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 

https://www.conasems.org.br/administrativo/2021/
mailto:compras@conasems.org.br
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descritas neste Termo de Referência e Anexos, mediante justificativa, inclusive quanto ao 
preço. 

6.4 No dia 09/04/2021, sexta-feira, o CONASEMS analisará as documentações e as 
Propostas de Serviços e Preços recebidos das entidades interessadas na contratação, conforme 
disposto neste Termo de Referência. 

6.4.1 No caso da situação exposta no subitem 6.3 deste TRPJ, no dia 15/04/2021, quinta-
feira, o CONASEMS procederá de acordo com o descrito no subitem 6.4 anterior. 

7 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

7.1 Serão adotados como critérios de escolha da melhor proposta a MELHOR TÉCNICA - 40% 
(quarenta por cento), a ser analisada por equipe técnica formada pelo CONASEMS, e os 
MENORES VALORES – 60% (sessenta por cento) 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/Valor, conforme as 
especificações a seguir, será a prestadora escolhida para a contratação: 

a) MELHOR TÉCNICA = MÁXIMO DE 40 PONTOS (40%) – Análise do Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC) produzido e entregue, atribuindo-se um conceito de 0 a 15 (zero a quinze) pontos; 
Análise da Unidade Temática em HTML5 com roteirização de uma teleaula, atribuindo-se um 
conceito de 0 a 15 (zero a quinze) pontos; Análise das estratégias antievasão do aluno 
apresentadas, atribuindo-se um conceito de 0 a 5 (zero a cinco) pontos; Análise dos 
documentos (Atestado, Declaração ou Certidão) apresentados para comprovar a experiência 
em ensino remoto, atribuindo-se 1 (um) ponto a cada documento válido apresentado (máximo 
de 5 pontos); e 

b) MENOR VALOR OFERTADO = MÁXIMO DE 60 PONTOS (60%) – Menor valor resultante 
da média aritmética dos preços apresentados nas 4 (quatro) faixas (até 5.000 alunos, de 5.001 
a 10.000, de 10.001 a 15.000 e de 15.001 a 20.000 alunos = MÁXIMO DE 60 PONTOS (60%). 

7.1.2 A análise da documentação, a aferição dos critérios e apuração da pontuação serão 
efetuados pela Comissão de Seleção, que terá a participação de técnicos 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 da análise das documentações de habilitação e da aferição da melhor 
proposta será informado pelo CONASEMS diretamente aos interessados proponentes e 
publicado na mesma seção na internet informada no subitem 6.1 deste Termo de Referência, 
em até três dias das datas referidas nos subitens 6.4 e 6.4.1, conforme o caso. 

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 publicação 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 
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Contrato, conforme modelo do Anexo III, 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 de 10 (dez) meses a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por interesse das partes, mediante Termo Aditivo.  

9 OBRIGAÇÕES DA 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 Disponibilizar estúdio de televisão, com todos os equipamentos em pleno 
funcionamento para gravações das vídeo aulas, quando necessário.  
9.5 Apresentar as Notas Fiscais de acordo com a forma de pagamento estipulada no item 
11 e subitens deste Termo. 
9.6 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 Fiscal do Contrato 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. 
9.7 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 2 (dois) dias úteis. 
9.8 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONASEMS no que se 
refere ao objeto do Contrato, por meio do Fiscal do Contrato designado, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONASEMS eximirá a pessoa jurídica contratada 
de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 
9.9 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. 
9.10 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 entidade contratada. 
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10.2 Promover, por meio do Fiscal do Contrato designado, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços contratados, 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 Fiscal 
do Contrato designado, 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 será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de depósito ou 
transferência bancária a ser efetuada na conta corrente corporativa da empresa contratada, 
sendo ele processado em 10 (dez) parcelas mensais sucessivas, cujos valores estarão vinculados 
ao número de alunos efetivamente matriculados no Curso de Gestão Municipal do SUS, a partir 
do valor unitário por aluno ofertado pela empresa contratada, com desembolso em até 10 (dez) 
dias após a apresentação da Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços, contendo o devido 
atesto pelo Fiscal do Contrato designado pelo CONASEMS. 
11.2 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 3.4 deste Termo.  
11.3 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. 
11.4 Em caso de evasão, serão considerados os valores proporcionais, das Propostas de 
Preços,  encaminhadas conforme o subitem 5.1, letra c) deste Termo de Referência. 
 

12 ORIGEM DOS RECURSOS 

12.1 As despesas para execução dos serviços correrão à conta de recursos do CONASEMS, 
podendo ser por meio de recursos próprios, e ou oriundos de Termos de Cooperação com 
organismos internacionais e ou de instrumentos de convênio firmados com órgãos e entidades 
públicos. 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1 Este Processo Seletivo será regido pelos termos e condições estabelecidos no presente 
TRPJ e seus Anexos e, subsidiariamente, pelo Regulamento Interno de Compras e Contratações 
de Bens, Obras e Serviços do CONASEMS1. 

                                                           
1 Disponível em: http://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/ 

http://www.conasems.org.br/administrativo/regulamentos/
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13.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo CONASEMS. 
13.3 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados por 
meio do contato compras@conasems.org.br. 

Brasília/DF, 25 de março de 2021. 

SECRETARIA EXECUTIVA 
CONASEMS 

mailto:compras@conasems.org.br
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 016/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NO ÂMBITO DE INICIATIVA EDUCACIONAL DO CONASEMS 

ANEXO I - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

CARGA HORÁRIA: 180 HORAS 

MÓDULO I 
   INTRODUÇÃO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

AULA INAUGURAL 

Apresentação da importância da proposta do 
curso e saudação do presidente do CONASEMS 
(5min) 
-Apresentação do Curso e seu conteúdo com 
vídeo animação, incluindo na abordagem a 
construção do mapa estratégico da gestão (5 
min). 
- A estratégia de apoio ao gestor – 15’  
- O que é a gestão - convidado (15 min) 

1.2.1 - Teleaula Inaugural:  40’.  
1.2.2  
1.2.3 . Presidente do CONASEMS 

1.2.4 . Bloco com entrevistas sobre o ser gestor com 
gestores, cada uma abordando um dos eixos de 
desafios e ação da gestão 

1.2.5  

Não se aplica 

Ambientação: EaD - 
Fundamentos, AVA e 

Ferramentas 
SEMANA 01 

- Apresentação do curso (Proposta pedagógica, 
Objetivos, justificativa, Metodologia, diferencial 
(Matriz Curricular flexível), Conteúdo 
programático, tutoria, Avaliação e Certificação) 
- Diretrizes para estudar na modalidade a 
distância 

1.2.6 - O ambiente virtual de aprendizagem como 
sala de aula 

1.2.7 - Ferramentas de interação do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

1.2.8 Teleaula 01:  Apresentação do Curso: 2 bl 15’ 
(Proposta do curso e AVA) 

- 1ª apresentação técnica do curso; 
- 2º Ead: Interação e interatividade e como 

estudar  
- Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem 
- Ferramentas interativas e colaborativas no AVA 
-Manual do AVA (vídeo e arquivo) 

Atividades autoinstrucionais: 1 h 
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MÓDULO I 
   INTRODUÇÃO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 1:  Gestão 
Municipal do SUS 
SEMANAS 02 a 04 

 

- Ser Gestor (a) Municipal do SUS 
- Competências, Habilidades e Desafios 
do Gestor Municipal do SUS 

1.2.9 - Análise de situações reais: Eixos 
Técnico, Político, Administrativo e 
Ético. 
 -Mapa estratégico da Gestão - 
subsídio às principais atividades da 
gestão, uma agenda prioritária 

1.2.10 Teleaula 02:  Competências e Desafios do 
Gestor: 2 bl 15’ (Eixos Político –Ético) 

1.2.11 Teleaula 03:  Competências e Desafios do 
Gestor: 2 bl 15’ (Eixos técnico –Administrativo) 
- Teleaula 04: Mapa estratégico da Gestão – 15’ 
- Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaulas – AVA – Leitura 
Complementar)  
-Forum de discussão sobre o Mapa Estratégico  
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA  
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados 
- Início da construção do Mapa estratégico da gestão 

Unidade 2: Planejamento 
do SUS no município 

SEMANAS 05 A 06 

- Estrutura do planejamento no Setor 
Público e no SUS 
- Técnicas de planejamento 
participativo 
- Instrumentos de gestão do SUS 
- Participação da Comunidade na 
Saúde 

Teleaula 05: Planejamento do SUS no município    
2 bl 15’ 
Teleaula 06: Planejamento do SUS no município 
2 bl 15’ 
- Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para gestor 
- Dica do Especialista 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar)  
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA  
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa estratégico da gestão 
-Participação no fórum sobre a prática do planejamento 
e as responsabilidades do gestor 

Unidade 3: 
Planejamento do SUS na 

região 
SEMANAS 07 E 08 

-O papel do gestor municipal no 
Planejamento Regional Integrado - PRI 
-O plano municipal como componente 
do planejamento regional 
- O PRI 
- A importância do monitoramento e 
avaliação 

Teleaula 07:  Planejamento Regional Integrado 
– 2 Blocos de 15’ 
Teleaula 08 :Planejamento do SUS no município 
- 2 bl 15’ 
Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para gestor 
- Dica do Especialista 

Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa estratégico da gestão 
-Participação no fórum sobre a prática do planejamento 
e as responsabilidades do gestor 
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MÓDULO I 
   INTRODUÇÃO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 4: 
Fundo municipal de saúde 

Semana 09 E 10 

-As responsabilidades do gestor frente 
à gestão orçamentária e financeira 
- O que o gestor deve saber para 
orientar a contabilidade e registro de 
informações: como orientar o 
contador, SIOPS 
-A operação do fundo a partir das 
fontes de recursos 
- A agenda das obrigações da gestão  
-A prestação de contas 

Teleaula 09:  A apropriação orçamentária e 
financeira dos gastos em saúde – 2 bl 10’ 
Teleaula 10: como elaborar a proposta 
orçamentária – 2 bl 10’ 
Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para gestor 
- Dica do Especialista 

Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados - Desenvolvimento do 
Mapa estratégico da gestão 
-Participação no fórum sobre a prática da gestão e as 
responsabilidades do gestor 

Unidade 5  
Gestão Pública no SUS 

Semana 11 E 12 

- Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde: tipos de vínculos; LRF; EPS e 
corresponsabilização; 
- Gestão da Assistência Farmacêutica 
no Município: REMUME;  
- Administração Pública no SUS 
-Gestão da Informação no SUS 
- Judicialização da Saúde no Município 

Teleaula 11:  Gestão Pública no SUS  3 bl 15’ 
 
Teleaula 12: Judicialização da Saúde no 
município 1 bl 20’ 
 
- Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para gestor 
- Dica do Especialista 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA - 
Desenvolvimento do Mapa estratégico da gestão 
-Participação no fórum sobre a prática da gestão e as 
responsabilidades do gestor 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados 
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MÓDULO II 
MODELOS DE GESTÃO E ATENÇÃO 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Atenção 
Básica e 

Modelo de Gestão e 
Atenção à Saúde 

SEMANAS 01 a 03 

- Rede de Atenção à Saúde  
-  Organização do Cuidado no 
município 
- Qualificando a Atenção Básica 
- Vigilância em Saúde no Município 
-Riscos e Cuidados 
- De gestor para Gestor; Dicas do 
especialista 

- Teleaula 13: Rede de Atenção à Saúde 1 bl 
20’ 
- Teleaula 14: Organização do cuidado 1 bl 20’ 
 - Teleaula 15: Atenção Básica: qualificação e a 
vigilância em saúde 2 bl 20’ 
-  Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para Gestor; Dicas do especialista 
- A AB no mapa estratégico da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar): 15 hs  
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
 -  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 

Unidade 2: INTEGRAÇÃO 
VS/AB 

Articulação das Ações de 
Promoção da Saúde no 

Território 
SEMANAS 04 a 06 

- Contextualização das ações de 
promoção da saúde no território 
(intersetorialidade). 
- Território e determinantes sociais da 
saúde 
- Projeto Saúde no Território: 
Planejamento em Promoção da Saúde 
- A promoção da saúde e a prevenção 
de riscos e agravos:  novas 
competências dos agentes de saúde: 
ACE e ACS 

Teleaula 16: Articulação das Ações de 
Promoção da Saúde no Território 2 bl 20’ 
Teleaula 17:  Projeto Saúde no Território: 
Planejamento em Promoção da Saúde 1 bl 20’ 
Teleaula 18: Processo de Trabalho dos agentes 
de saúde: ACE E ACS - 1 bl 20’ 
-  Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- De gestor para Gestor; Dicas do especialista 
- A Promoção e vigilância no mapa estratégico 
da gestão 

- - Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 
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MÓDULO II 
MODELOS DE GESTÃO E ATENÇÃO 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 3: INTEGRAÇÃO 
AB/AF 

SEMANAS 07 a 09 
 

A assistência Farmacêutica no 
contexto da RAS 

Teleaula 19: Assistência Farmacêutica 
De gestor para Gestor; Dicas do especialista 2 
bl 15’ 
Teleaula 20: Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica 1 bl 20’ 
Teleaula 21: Assistência Farmacêutica 
A AF no mapa estratégico da gestão 1 bl 20’ 
-  Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
De gestor para Gestor; Dicas do especialista 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 

Unidade 4: Política de 
Saúde Mental 

SEMANAS 10 e 11 

A política de Saúde Mental no Brasil 
- Saúde Mental e Atenção Básica 
- Saúde Mental e Atenção Hospitalar 

Teleaula 22: Relevância e abrangência 
epidemiológica, Saúde mental, Saúde Mental 
na AB, A crise e a SM - 3 bl 15’ ou separar 
teleaula 
Teleaula 23: Enfrentamento do Abuso e  
dependência de drogas – 1 bl 20’  
-  Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
De gestor para Gestor; Dicas do especialista 
- A SM no mapa estratégico da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 
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MÓDULO II 
MODELOS DE GESTÃO E ATENÇÃO 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 5: INTEGRAÇÃO 
COM ESPECIALIDADES 

Gestão da Atenção 
Especializada no 

município 
Gestão da Urgência e 

Emergência 
SEMANAS 12 a 15 

- Atenção Especializada no município.  
-Atenção Especializada na região de 
saúde: referência e contrarreferência; 
especificidades regionais 
- Gestão da Urgência e Emergência e 
da Atenção Hospitalar 

- Teleaula 24: Atenção Especializada no 
município - 1 bl 20’ 
- Teleaula 25: Atenção Especializada na região 
de saúde: referência e contrarreferência - 1 bl 
20’ 
- Teleaula 26: Atenção Especializada na região 
de saúde: especificidades regionais - 1 bl 20’ 
- Teleaula 27:   Gestão da Urgência e 
Emergência e da Atenção Hospitalar -  2 bl 20’ 
-Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- A Atenção especializada no mapa estratégico 
da gestão 
- A Urgência e Emergência no mapa estratégico 
da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar)  
 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 

Unidade 6: RAS - Sistemas 
de Apoio e Logística 
Regulação do SUS no 

Município 
SEMANAS 16 a 18 

-  Sistemas logísticos e de apoio: 
Informação, apoio diagnostico, 
transporte sanitário, comunicação 
. Regulação do SUS no município 
- Contratualização de serviços de 
saúde  

-Teleaula 28: Sistemas de Apoio e Logísticos na 
RAS – 1 Bl 20’ 
-  Teleaula 29: Regulação do SUS no município 
– 1 bl 20’ 
- Teleaula 30:  contratualização de serviços de 
saúde – 1 bl 20’ 
- Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- Os sistemas Logísticos e de apoio no mapa 
estratégico da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar)  
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA  
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados:  
Desenvolvimento do Mapa Estratégico da Gestão 
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MÓDULO III 
REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NA SAÚDE 

UNIDADE CURRICULAR TEMÁTICAS RECURSOS E MEIOS UTILIZADOS  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Regionalização 
e Governança na Saúde 

SEMANAS 01 e 02 

- Regionalização 
- Teoria e cotidiano da Governança no 
SUS:  A governança municipal, a 
governança regional, governança 
interfederativa 

Teleaula 31: Regionalização e Governança no 
SUS 2 bl 15’ 
Teleaula 32: Governança municipal, regional e 
interfederativa no SUS 2 bl 15’ 
  - Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- Regionalização e Governança no mapa 
estratégico da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar)  
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: Desenvolvimento do 
Mapa Estratégico da Gestão 

Unidade 2: Situação de 
Saúde no Município: 

Análise e Intervenções 
SEMANAS 03 e 04 

- Situação de Saúde no Município 
- Consolidação das Normas Infralegais 
do SUS 
- Políticas Nacionais de Saúde 

Teleaula 33: Situação de Saúde no Município: 
Análise e Intervenções 2 bl 20’ 
Teleaula 34: Políticas Nacionais de Saúde 2 bl 
15’ 
  - Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem. 
- Ferramentas interativas e colaborativas no 
AVA 
- Consolidando o mapa estratégico da gestão 

- Estudo do conteúdo didático (Teleaula – AVA – Leitura 
Complementar) 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA 
-  Atividades autoinstrucionais 
- Atividades de aprendizagem avaliativa visando a 
aplicação dos conceitos estudados: consolidando o mapa 
estratégico da gestão 

Unidade 1:  Elaboração de 
Projeto integrador: 

Intervenções no 
município 

SEMANAS 01 a 04 

-  Análise, reflexões e discussão de 
estudos de casos reais relacionados a 
aplicação de estratégias voltadas para o 
desenvolvimento do mapa estratégico 
da gestão e do projeto de intervenção 
no município. 
- Apresentação de TCC: o mapa 
estratégico da gestão 

- Ferramentas interativas e colaborativas 
disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

- Elaboração do projeto 
- Interação com a comunidade virtual de aprendizagem 
por meio das ferramentas de interação do AVA: 
apresentação do mapa estratégico da gestão 
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 016/2021 

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

ÂMBITO DE INICIATIVA EDUCACIONAL DO CONASEMS 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO/CONCORDÂNCIA E QUALIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

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), DECLARA, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade das informações, 

que: 

1 - Tem pleno conhecimento e concorda com o objeto e todas as condições 

estabelecidas no Termo de Referência Pessoa Jurídica – TRPJ CONASEMS nº 016/2021, e seus 

Anexos, incluindo as obrigações da empresa contratada, constantes do item 9 e subitens do 

referido Termo, e de que está ciente das sanções administrativas em decorrência do 

descumprimento de quaisquer cláusulas do Contrato a ser firmado com o CONASEMS; e que 

2 - Preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no TRPJ 
CONASEMS nº 016/2021, e seus Anexos, assim como, em conformidade com o previsto, possui, 
no ato da contratação, e, possuirá, durante toda a vigência do Contrato a ser firmado com o 
CONASEMS, disponibilidade de profissionais qualificados para o cumprimento do objeto do 
presente Termo de Referência, como também possui capacidade de produção audiovisual, 
dispondo de estúdio com infraestrutura logística, instalações físicas e equipamentos 
necessários e disponíveis para tal produção. 

_____________________________ 

(Inserir Local e Data) 

_______________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, NOME E QUALIFICAÇÃO 

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

jurídica proponente 
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 016/2021 

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

ÂMBITO DE INICIATIVA EDUCACIONAL DO CONASEMS 

ANEXO III – 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, 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 016/2021 e Anexos e mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de execução de iniciativa educacional 
do CONTRATANTE, na modalidade de Educação a Distância (EAD), intitulado “Curso de Gestão 
Municipal do SUS”. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: São partes integrantes deste Contrato, o TRPJ nº 016/2021, a Proposta de 
Serviços e Preços da CONTRATADA, naquilo que não conflitar com o presente instrumento, e 
os demais documentos que constituem o respectivo processo de contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Curso de Gestão Municipal do SUS tem como principais características: 
i) Curso de aperfeiçoamento, com 180 (cento e oitenta) horas de duração; ii) Modalidade EAD, 
prevendo-se teleaulas semanais transmitidas de forma síncrona para todo território nacional, 
com transmissão web e redundância por satélite; iii) Oferta de até 20.000 (vinte mil) vagas; iv) 
Tutoria exercida por profissionais com atuação no território – 1 (um) tutor para cada 50 
(cinquenta) alunos; iv) Público-alvo: Técnicos e gestores das Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS); administradores municipais; membros do Ministério Público; Residentes de Medicina e 
Multiprofissionais; e Rede de Governança do TCU; e v) Utilização das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e outros espaços do SUS municipal como polos educacionais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 
Os serviços a serem prestados, descritos no item 3 e subitens do TRPJ 016/2021, englobam a 
coordenação pedagógica, a coordenação e o pagamento da tutoria, a secretaria acadêmica, a 
certificação dos alunos e, em conjunto com CONTRATANTE, a curadoria de conteúdo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 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. 

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 016/2021. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para além das obrigações descritas no item 9 e subitens do TRPJ nº 016/2021, 
a CONTRATADA se responsabiliza 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. 

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 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 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; 
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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 estimado 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 016/2021, em moeda corrente nacional, por meio de depósito ou transferência 
bancária a ser efetuada na conta corrente corporativa da CONTRATADA no Banco (inserir nome 
e número), Agência nº (inserir número), Conta Corrente nº (inserir número), sendo processado 
em 10 (dez) parcelas mensais sucessivas, cujos valores estarão vinculados ao número de alunos 
efetivamente matriculados no Curso de Gestão Municipal do SUS, a partir do valor unitário por 
aluno ofertado pela CONTRATADA, com desembolso em até 10 (dez) dias após a apresentação 
da Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços, contendo o devido atesto 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 à conta de recursos do 
CONTRATANTE, podendo ser por meio de recursos próprios, e ou oriundos de Termos de 
Cooperação com organismos internacionais e ou de instrumentos de convênio firmados com 
órgãos e entidades públicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência de 10 (dez) meses a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por interesse das partes, mediante Termo Aditivo, desde que haja manifestação 
formal da Autoridade competente do CONTRATANTE, 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 014/2021 e seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA, naquilo 
que não conflitar com o presente instrumento, e, subsidiariamente, pelo Regulamento Interno 
de Compras e Contratações de Bens, Obras e Serviços do CONTRATANTE, 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. 



23/23 
 

 
 

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. 
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) 
 


