MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO SS Nº 002/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº: 46.523.239/0001-47, por meio da
Secretaria de Saúde, situada na Rua João Pessoa, 59 – Centro – São Bernardo do Campo, em
conformidade com os Princípios da Administração Pública, e no Processo Administrativo nº

73.436/2018, CONVOCA as pessoas jurídicas de direito privado, que tiverem interesse em
participar como patrocinadora (s) visando à conjugação de esforços para a realização da 1ª
MOSTRA MUNICIPAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SAÚDE PRIORIDADE, no ano de
2018, no Município de São Bernardo do Campo, mediante as condições a seguir:
PREÂMBULO
A 1ª MOSTRA MUNICIPAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SAÚDE PRIORIDADE é um
evento a ser promovido pela Secretaria de Saúde do Município de São Bernardo do Campo,
nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, das 8 às 17h e no dia 12 de dezembro de 2018, das
8h às 13h, que visa oferecer uma programação diversificada na área de saúde pública. O
evento busca, antes de tudo, promover a integração entre os serviços, em espaço público,
convidando os trabalhadores, gestores, prestadores de serviço e profissionais da área de
saúde a discutir, compartilhar saberes e experiências e se apropriarem de temas e
ferramentas que qualifiquem os processos de trabalho, por meio de cursos, oficinas, mesas
redondas, grupos temáticos e palestras sobre temas relevantes na saúde pública.
1.0 - DO OBJETO
1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de empresas parceiras que manifestem
interesse em colaborar com a Secretaria de Saúde na realização da 1ª MOSTRA MUNICIPAL
DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SAÚDE PRIORIDADE, nos dias 10 e 11 de dezembro de
2018, das 8 às 17h e dia 12 de dezembro de 2018, das 8h às 13h, no CENFORPE, localizado
na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201 – Bairro Planalto, na cidade de São Bernardo do
Campo/SP.
1.2 - Estima-se a participação de 2.000 (duas mil) pessoas na 1ª MOSTRA MUNICIPAL DE
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SAÚDE PRIORIDADE, que contará com realização de
palestras, mesas redondas, cursos, oficinas, apresentação de trabalhos e atividades culturais,
entre outros.
2.0 – DO LOCAL DO EVENTO:
2.1 – Esse evento será realizado no CENFORPE, localizado na Av. Dom Jaime de Barros
Câmara, 2011 – Bairro Planalto, na cidade de São Bernardo do Campo/SP.
3.0 – DO PATROCÍNIO:
3.1 – As empresas interessadas poderão apresentar proposta para a sua participação nesse
evento para o fornecimento dos seguintes materiais/insumos:


Coffee break tipo kit lanche de pão hot dog de 50g, recheado com 60g de frios
(presunto magro e queijo tipo prato/mozzarella), fatiados, embalados individualmente
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e rotulado de acordo com a legislação vigente e bebidas (refrigerante e suco) para 40
colaboradores do evento;


Brunch para 700 pessoas no encerramento do evento no qual deverá ser servido
refrigerantes, sucos, lanches tipo sanduiches de metro, salgados variados frios e
quentes, dois tipos de bolo doce e salgado;



5.000 Copos descartáveis de plástico com capacidade para 200 ml;



04 arranjos para decoração tipo arranjos de flores para o palco do auditório;



2.000 Bolsas/sacolas com logo do evento modelo tipo Eco Bag nas medidas 30cm x
30cm com impressão tipo silck;



2.000 Canetas com logo do evento tipo click em material plástico;



2.000 Blocos de anotação nas medidas 15x21 cm com capa e contracapa, devendo o
miolo conter 50 folhas em branco tipo papel 75g com logo do evento na capa e espiral;



2.000 Squeeze de plástico transparente ou branco com capacidade para 500 ml com
impressão;



2.000 Crachás nas medidas 10x15 cm em papel alphaline 180g com impressão na
frente e verso, dois furos na parte superior e cordão tipo silicone;



12 rolos Etiquetas para identificação dos participantes tipo térmica nas medidas 6,2 x
3 cm ou 6,2 por 15m;



80 Camisetas tipo algodão ou Tactel nos tamanhos M, G e GG com impressão frente
e verso para equipe de apoio do evento;



300 Pôsteres nas medidas 0,90 x 1,20 com impressão na frente e acabamento com
madeira e cordão que serão usados para apresentação de trabalhos;



150 Biombos tipo Locação, montagem e desmontagem de placas frente e verso para
exposição de banners, conforme segue:



o

Estrutura: Composto por painéis melamínicos denominados “TS”, na cor
branca, com 1,00m x 2,20m de altura (área útil de 96cm x 2,10m), com
estrutura construída em alumínio no sistema "Octanorm", com de perfis
anodizados na cor natural, composto por montantes oitavados de 4cm e
travessas com pinos de fixação de 5cm e 17cm.

o

Estruturados por travessas com pinos de fixação de 17cm, formando pergolado
modular, para travamento dos conjuntos de painéis e passagem de fios elétrico
que obedecerá aos padrões de instalações convencionais de segurança.

o

A rede será ligada em pontos que deverão ser fornecidos pelo pavilhão e
protegidas com caixas de disjuntores para cada circuito com fios PP, paralelos
pretos de 2 x 2,5mm.

o

Iluminação: 02 spots lights com lâmpadas PL de 20w/220v para cada painel,
arandelas para os pôsteres.

Material de sinalização / divulgação do evento, sendo 02 faixas tipo lona medindo
3x1m com impressão na frente e 01 banner medindo 3,95 x 1,95 com impressão na
frente;
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20 Rádios comunicadores tipo rádio transceptor portátil para equipe apoio



06 horas de registros e edição de imagens do evento (fotos e vídeos);



15 Baterias 9V para microfones;



70 metros instalados de malha tipo tensionável para separação de ambientes no local;



20 metros de toalhas tipo TNT na cor azul e branca para cobertura das mesas de
atendimento;



10 troféus tipo artesanal;



Custeio de artistas para apresentações culturais;



01 liberação de certificado do aplicativo tipo screencast-o-matic.com;



As interessadas também poderão custear a participação de profissionais convidados
para as mesas de debate, com passagem e hospedagem, se necessário;



300 revistas nas medidas 21 x 29,7 cm com capa e contra - capa em papel couchê
brilho 230 gms / Impressão 4 x 0 / Miolo 40 paginas papel couchê 75 gms com
impressão 4 x 4.

3.1.1 - As empresas poderão, se assim entenderem, apresentar propostas para a
exposição/palestra em temas relacionados a esse evento, as quais serão avaliadas pela
Comissão Organizadora do evento.
3.1.2 – A participação das empresas interessadas deverá se dar de forma gratuita e sem
nenhum custo ou ônus financeiro para o Município.
4.0 - DO REQUERIMENTO
4.1 – A empresa interessada deverá enviar um ofício bem como a sua proposta detalhada,
nos termos desse edital, dirigida ao Departamento de Apoio à Gestão do SUS (SS-5), da
Secretaria de Saúde, situada na Rua Santos Dumont, 154 – Centro – São Bernardo do
Campo, contendo endereço, telefone, endereço eletrônico e o número da inscrição no
CNPJ/MF, subscrito pelo representante da entidade.
5.0 – DA CONTRAPARTIDA:
5.1 - As empresas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão termo de patrocínio ou
copatrocínio com a Secretaria Municipal de Saúde, no qual constará, especificamente, a forma
de inserção do (s) nome (s) e/ou marca (s) de cada parceiro nos materiais relacionados à
promoção, divulgação e programação da 1ª MOSTRA MUNICIPAL DE EXPERIÊNCIAS
EXITOSAS SAÚDE PRIORIDADE, conforme padronização estipulada pela Comissão
Organizadora do Evento.
5.1.1 – O Anexo I – Termo de Contrato de Patrocínio é parte integrante desse edital.
6.0 – DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
6.1 – O prazo para apresentação da proposta, devidamente acompanhado dos demais
documentos, dar-se-á no período de 15 (quinze) dias contados da data de publicação desse
Edital de Interesse Público, no horário de 8:00h às 17:00h, no Setor de Protocolo da Secretaria
de Saúde do Município de São Bernardo do Campo ou através de correios (carta registrada
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ou SEDEX) destinadas ao Departamento de Apoio à Gestão do SUS, situado na Rua Santos
Dumont, 154, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09715-120.
7.0 – DA ANÁLISE DA PROPOSTA:
7.1 - Recebido o ofício, juntamente com a proposta da empresa interessada, a Comissão
Organizadora do Evento analisará os termos dessa proposta, e se a contento das partes será
encaminhado para Homologação pelo Secretário da Pasta da Saúde.
8.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - É de total responsabilidade da empresa interessada a autenticidade dos documentos
apresentados e a veracidade da proposta apresentada.
8.2 - O resultado do requerimento será divulgado na página oficial do Município de São
Bernardo do Campo, através do site: http://www.saobernardo.sp.gov.br/saude, no Jornal
Notícias do Município.
8.3 - Quaisquer pontos omissos ou obscuros do presente Edital de Manifestação de Interesse,
serão dirimidos pelo Departamento de Apoio à Gestão do SUS (SS-5).
São Bernardo do Campo, 09 de novembro de 2018.

EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Departamento de Apoio à Gestão do SUS (SS-5)

DAMIÃO AMARAL DA SILVA
Departamento de Administração da Saúde (SS-6).

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde.
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