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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERMO DE REFERÊNCIA 

Cotação Prévia – Edital nº 007/2016 

 
TERMO DE COMPROMISSO ITS BRASIL/MS -PRONAS SIPAR 25000.160707/2014-17  

 

O Instituto de Tecnologia Social – ITS BRASIL, em atendimento ao TERMO DE COMPROMISSO 

SIPAR 25000.160707/2014-17 – junto ao Ministério da Saúde, torna pública a realização do processo 

seletivo simplificado para contratação de prestadores de serviços profissionais, pessoas jurídicas, para 

serviços de Estatística e Análise, Edição, Design Gráfico e Impressão Gráfica, atinentes à Linha 1 

do Projeto de “CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGO APOIADO PARA INSERÇÃO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO COMPETITIVO”, Termo de 

Compromisso entre o ITS BRASIL e o Ministério da Saúde, no âmbito do PROGRAMA NACIONAL 

DE APOIO À ATENÇÃO À SAÚDE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PRONAS/PCD) e 

aplicabilidade no Município de SÃO PAULO-SP – SIPAR n. 25000.160707/2014-17 .I – DO 

PROJETO 

O objetivo do projeto na sua  

Linha de ação 1:  
Realizar um Curso de Emprego Apoiado na modalidade 

de Educação a Distância (EaD) 

é contribuir mediante a formação na modalidade de Curso de Ensino à Distância (EaD), com a 

capacitação de profissionais no âmbito da saúde, aptos para compreender a metodologia do Emprego 

Apoiado e para que possibilite a implementação de programas e ações dessa metodologia.  

Nas suas atividades 1.5 e 1.6, o projeto prevê os levantamentos estatísticos do curso, seus 

apontamentos qualitativos, edição, formatação e impressão de publicação pertinente à realização do 

curso e seus resultados. 

 

II – DA DIRETRIZ E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 II.1 – Estatística e Análise 

a) Diretriz: Esta atividade objetiva a avaliação do curso, reunindo dados estatísticos e 

informações, concretizando-se mediante aplicação de ferramentas de tabulação e análise. 

b) Atribuições 

 Reunir dados dos alunos 

 Elaborar estatísticas e gráficos 

 Analisar resultados 

 Tabular avaliação dos alunos e tutores 

 Comparar posicionamentos 

 Consolidar dados e informações 

 Elaborar conclusões. 
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c) Requisitos 

 

 Especialidade avançada em software SPSS 

 Especialidade avançada em software de planilhas 

 Alta capacidade de análise de dados 

 Elaboração e redação de resultados 

 Apresentação de relatório final de avaliação 

 

II.2 – Edição e Design Gráfico 

a) Diretriz 

Esta atividade tem por objetivo transformar os conteúdos do curso e os resultados de 

avaliação em um livro, compreendendo as etapas de: preparação dos textos originais, 

projeto gráfico, diagramação e revisão. 

b) Requisitos 

Especialização na área de Edição ou produção editorial. 

 

II.3 – Impressão Gráfica 

a) Diretriz 

Esta atividade compõe-se de impressão de 500 livros com o conteúdo descrito, com a 

sugestão de formatação abaixo: 

Formato: 

18 x 26 cm 

Cores 

Miolo = 4 x 4 cores 

Capa = 4 x 0 cor 

Papel (sugestão) 

Miolo = couchê fosco 115g 

Capa = Couchê fosco 220g 

Acabamento 

Lombada quadrada (HotMelt) 

Laminação fosca (capa) 

Tiragem: 

1.000 exemplares 

 

IV – DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas: 

1. As empresas interessadas em participar da presente convocação deverão acessar o site 

www.itsbrasil.org.br  e ler atentamente o EDITAL; 

2. Deverão enviar portfólio para o e-mail seleção@itsbrasil.org.br obrigatoriamente com o 

assunto preenchido como AVALIAÇÃO LINHA 1. Obs.: Os portfólios enviados sem o 

assunto assim preenchido NÃO serão avaliados; 

3. O principal CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO será o MENOR PREÇO combinado com a 

MELHOR QUALIFICAÇÃO. 
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4. Serão pré-selecionadas e convocadas até 3 (três) empresas para a próxima fase; 

 

5. O ITS BRASIL se reserva ao direito de realizar uma nova convocação caso nenhuma das 

empresas convocadas anteriormente preencham as exigências e os requisitos exigidos no 

edital. 

6. Serão realizadas reuniões para avaliação das especialidades das empresas e as exigências dos 

serviços; 

Nota: A participação nesta fase será custeada inteiramente pelas empresas candidatas, 

inclusive as despesas com deslocamento, passagens e alimentação dos seus representantes. 

7. As empresas selecionadas serão contratadas via instrumento de contrato de prestação de 

serviços pessoa jurídica. 

 

V – DOS PRAZOS 

Publicação do Edital no sítio do Instituto de Tecnologia 

Social – ITS BRASIL - www.itsbrasil.org.br  
14 de junho de 2016 

Recebimento dos portfólios e propostas 
Até 24 de junho de 2016 (até 

as 17h00min) 

Convocatória para segunda fase – reunião Até 06 de julho de 2016 

Realização da segunda fase – reuniões Até 15 de julho de 2016 

Resultado final Até 22 de julho de 2016 

Elaboração e assinaturas de contrato Até 29 de julho de 2016 

Início dos trabalhos a partir de 01 de agosto de 2016 

 

São Paulo, 10 de junho de 2016. 

 

Instituto de Tecnologia Social – ITS BRASIL 
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